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HjálmarHjálmarsson
kosinnforsetibæjar
stjórnar

Á fundi bæj ar stjórn ar 28. júní 
sl. var kos ið í bæj ar ráð og kos inn 
for seti bæj ar stjórn ar, vara for seti 
og skrif ar ar. Í bæj ar ráð til eins 
voru kos in af A-lista Guð ríð ur 
Arn ar dótt ir, Ólaf ur Þór Gunn ars-
son og Hjálm ar Hjálm ars son og 
af B-lista Ár mann Kr. Ólafs son og 
Gunn ar Ingi Birg is son. Ómar Stef-
áns son var kjör in áheyrn ar full-
trúi fyr ir Fram sókn ar flokk inn og 
vara mað ur hans Una Mar ía Ósk-
ars dótt ir. Áheyrn ar full trúi fyr ir 
Y-lista Kópa vogs búa var kjör in 
Rann veig Ás geirs dótt ir og vara-
mað ur henn ar Guð mund ur Freyr 
Sveins son. Hjálm ar Hjálm ars son 
var kjör inn for seti bæj ar stjórn-
ar með sex sam hljóða at kvæð-
um en fimm bæj ar full trú ar sátu 
hjá. Haf steinn Karls son var kjör-
inn 1. vara for seti og Rann veig 
Ás geirs dótt ir 2. vara for seti. Til 
emb ætt is rit ara og jafn margra til 
vara hlutu kosn ingu Pét ur Ólafs-
son og Mar grét Björns dótt ir og 
til vara Ólaf ur Þór Gunn ars son 
og Að al steinn Jóns son.

Ófaglegumsögn
Á fundi bæja ráðs Kópa vogs 30. 

júní sl. var rætt um sam ein ingu 
leik skól anna Kjarrs ins og Smára-
hvamms. Lagt var fram bréf frá 
bæj ar lög manni með rök stuðn-
ing ur vegna upp sagn ar þjón-
ustu samn ings við leik skól ann 
Kjarr ið ehf. Bæj ar ráð sam þykkti 
til lögu að rök stuðn ingi með 
þrem ur at kvæð um gegn tveim-
ur. Full trú ar Sjálf stæð is flokks-
ins, þeir Ár mann Kr. Ólafs son 
og Gunn ar Ingi Birg is son lögðu 
fram bók un þar sem seg ir: ,,Við 
und ir rit að ir erum ósam mála 
um sögn bæj ar lög manns og telj-
um hana ófag lega.”

Útvarpssendará
Rjúpnahæðfjarlægðir

Á fundi fram kvæmda ráðs fyr ir 
skömmu var sam þykkt að mal-
bika hluta kirkju garðs hrings-
ins þ.e.a.s. göngu stíg frá und ir-
göng um und ir Fífu hvamms-
veg að Þorra söl um. Kostn að ur 
verði tek inn af fjár heim ild um 
fyr ir gatna gerð á Rjúpna hæð. 
Ósk að var  eft ir að stöðu fyr ir 
út varps senda á Rjúpna hæð og í 
fram hald inu eft ir af stöðu fram-
kvæmda ráðs til áfram hald andi 
stöðu fjar skiptamastra á Rjúpna-
hæð. Sam þykkt var að möstr in 
verði fjar lægð og sviðs stjóra falið 
að svara er ind inu. Sviðs stjóri 
um hverf is sviðs lagði fram kostn-
að ar á ætl un fyr ir merk ing ar menn-
ing ar stofn ana á Borg ar holt inu. 
Fram kvæmda ráð vís aði mál inu 
til gerð ar fjár hags á ætl un ar fyr ir 
árið 2012. 

Niðurrifhesthúsaí
Glaðheimum

Á fundi fram kvæmda sviðs var 
lögð fram til laga frá sviðs stjóra 
um hverf is sviðs um nið ur rif hest-
húsa. All ir leigu samn ing ar sem 
Kópa vogs bær gerði um hest hús 
á Glað heima svæð inu vet ur inn 
2010 til 2011 runnu út þann 20. 
júní sl. Um hverf is sviði var falið að 
af tengja vatn og raf magn í hús um 
á svæð inu sem voru í eigu bæj ar-
ins um síð ustu mán að ar mót.

Reiðskemmaíalútboð
Sviðs stjóri a fram kvæmda- og 

tækni s viðs óskaði í síð ustu viku 
heim ild ar bæj ar ráðs til að bjóða 
út reið skemmu á Kjóa völl um í 
al út boði. Gunn ar Ingi Birg is son 
lagði fram af því til efni eft ir far-
andi bók un á fundi bæj ar ráðs 6. 
júlí sl. : ,,Hvern ig á að fjár magna 
þessa fram kvæmd?” Í fram haldi 
þess lagði Guð ríð ur Arn ar dótt-
ir lagði fram eft ir far andi bók un: 
,,Við ætt um að finna út úr því 
sam eig in lega þar sem um rædd ir 
samn ing ar voru gerð ir af Gunn-
ari Inga Birg is syni fyr ir hönd 
Kópa vogs bæj ar.” Bæj ar ráð veitti 
um beðna heim ild með þrem ur 
at kvæð um gegn einu. Einn bæj ar-
full trúi sat hjá.

Stefntaðflutn
ingiHéraðsskjala
safnsKópavogsí
Digranesveg7

Á fundi bæj ar ráðs var rætt um 
áætl að an kostn að við flutn ing 
Hér aðs skjala safns og lag fær ing-
ar á hús næð inu að Digra nes vegi 
7, sem gert hef ur ver ið til boð í. 
Bæj ar ráð sam þykkti að fela sviðs-
stjóra um hverf is sviðs að ganga 
til við ræðna um kaup á Digra-
nes vegi 7 með þrem ur at kvæð-
um gegn tveim ur.  Þá sam þykk ir 
bæj ar ráð fjár veit ingu vegna við-
gerða og inn rétt inga hús næð is-
ins og af leidd an kostn að vegna 
flutn inga með þrem ur at kvæð um 
gegn tveim ur. Full trú ar Sjálf stæð-
is flokks töldu kostn að ar á ætl un ina 
al gjör lega óraun hæfa.

Rekstrarkostnaður
sundlauganna

Una Mar ía Ósk ars dótt ir áheyrn-
ar full trúi Fram sókn ar flokks ins 
lagði fram á bæj ar ráðs fundi bók-
un þar sem seg ir: ,,Nú 6 mán uð-
um eft ir fyr ir spurn mína í bæj ar-
ráði 13. jan ú ar sl. er upp lýst að 
skýrsla um end ur skoð un á rek-
stri sund lauga Kópa vogs ligg ur 
ekki fyr ir. Í svari um mál ið kem-
ur fram að mik il vinna hafi ver-
ið lögð í kostn að ar grein ingu á 
rekstr ar þátt um sund laug anna 
og er það vel, enda mik il vægt 
að þessi stærsta rekstr ar ein ing 
íþrótta deild ar inn ar sé í stöðugri 
end ur skoð un.  Ég vil því óska eft ir 
því að kostn að ar grein ing in verði 
lögð fram.” Greini lega er eitt hvað 
þungt fyr ir fæti að upp lýsa bæj ar-
búa um rekst ur sund laug anna.

Sameiningsérúrræða,
HvammshússogTraðar

Rædd var á bæj ar ráðs fundi 
um sögn um sam ein ingu sér úr-
ræða Hvamms húss og Trað-
ar, sem skóla nefnd óskaði eft ir. 
Um hverf is svið tel ur ekk ert því til 
fyr ir stöðu að nota hús næð ið að 
Neðstutröð 6 und ir sam ein aða 
starf semi. Hús ið er um 235 m2 
að stærð auk bíl skúrs sem er um 
31 m2. Bíl skúr er nú not að ur sem 
geymsla fyr ir eigna svið en mögu-
legt er að geyma þá muni sem þar 
eru geymd ir ann ars stað ar. Bæj-
ar ráð sam þykkti til lögu um sam-
ein ingu sér úr ræða Hvamms húss 
og Trað ar með þrem ur sam hljóða 
at kvæð um. Tveir full trú ar sátu 
hjá. Bæj ar ráð óskaði jafn fram tr 
eft ir því við sviðs stjóra um hverf-
is sviðs að fá kostn að ar á ætl un um 
þær end ur bæt ur sem gera þarf á 
Neðstutröð 6 til þess að starf semi 
Hvamms húss falli sem best að því 

hús næði. Bæj ar ráð óskaði eft ir 
mati sviðs stjóra um hverf is sviðs á 
nú ver andi ástandi Hvamms húss 
og sam eig in legu áliti hans og svið-
stjóra mennta sviðs um áætl að an 
kostn að við end ur nýj un húss ins 
þannig að það megi nýt ast sem 
best fyr ir sér kennslu úr ræði.

Visitkopavogur.is
Nið ur stöð ur stefnufund ar sem 

hald inn var 8. júní sl. í MK hafa 
ver ið lagð ar fram og kynnt ar. 
Arna Schram upp lýs inga full trúi 
bæj ar ins upp lýsti að Theó dóra 
Þor steins dótt ir hefði á fund in um 
af hent bæn um lén ið: visit kopa-
vog ur.is. Arna hef ur falið mark-
aðs- og kynn ing ar hópi sum ar-
starfs manna að vinna efni á síð-
una í henn ar um sjá.

Framkvæmdirvið
Fjallalind108án
samþykkis

Á fundi skipu lags nefnd ar Kópa-
vogs bæj ar í júní var rætt um 
er indi lóð ar hafa nr. 108 við Fjalla-
lind. Í er indi felst að ósk að er eft ir 
því að lóð ar mörk verði færð 0,42 
m til norð aust urs. Á lóð ar mörk-
um er stoð vegg ur, sem að hald 
vegna göngu stígs með fram lóð-
inni. Auk þessa ósk ar lóð ar hafi 
eft ir því að fá leyfi til að reisa 
bíl skúr eða bíl skýli á lóð inni. Á 
fund in um var m.a. bók að: Ljóst 
er að fram kvæmd við bygg ingu 
húss ins að Fjalla lind 108 er í 
nokkrum veiga mikl um at rið um í 
ósam ræmi við sam þykkt ar bygg-
ing ar nefnd ar teikn ing ar frá 25. júlí 
1997. Nefna má eft ir tal in at riði: 
stoð vegg ur á norð vest ur mörk-
um lóð ar inn ar nær út fyr ir lóð ar-
mörk við stíg; steypt mann virki, 
vegg ir og plata norð vest an við 
hús ið bend ir til þess að ver ið sé 
að byggja geymslu við þá hlið 
húss ins (bíl skúr), fram kvæmd 
sem ekki er heim ild fyr ir; glugg-
ar hafa ver ið gerð ir á ,,óút graf ið” 
rými und ir suð aust ur hluta húss-
ins sem bend ir til þess að rým ið 
eða hluti þess hafi ver ið tek ið í 
notk un; sval ir eru ekki í sam ræmi 
við sam þykkt ar teikn ing ar hvað 
varð ar um fang og súl ur; skúr 
efst í lóð inni og ,,fram kvæmd” 
við suð aust ur horn húss ins eru 
ekki á sam þykkt um teikn ing um. 
Skipu lags nefnd sam þykk ir að 
áður en mál ið verð ur tek ið fyr ir 
til af greiðslu í nefnd inni þá liggi 
fyr ir út tekt bygg ing ar full trúa m.a. 
á of an greind um at rið um eða þar 
sem fram koma frá vik hvað varð-
ar fram kvæmd ir við Fjalla lind 108 
frá sam þykkt um  bygg ing ar nefnd-
ar teikn ing um frá 25. júlí 1997, 13. 
jan ú ar og 26. maí 1998. Enn frem-
ur ósk ar nefnd in eft ir grein ar gerð 
lóð ar hafa húss ins um mál ið.

Viðbyggingvið
Skólagerði3

Lögð hef ur ver ið fram í skipu-
lags ráði til laga lóð ar hafa að Skóla-
gerði 3 til að reisa 54 m2 við bygg-
ingu á einni hæð við suð ur hlið 
húss ins. Er ind ið var grennd ar-
kynnt fyr ir lóð ar höf um Skóla gerði 
1, 5 og 7 og Borg ar holts braut 40 
og 42. Þá lagð ur fram kynn ing-
ar upp drátt ur með árit un þeirra 
of an greindra lóð ar hafa sem ekki 
gera at huga semd ir við fyr ir hug-
að ar fram kvæmd ir við Skóla-
gerði 3. Í er indi lóð ar hafa Skóla-
gerði 5 komu fram ábend ing ar 
um mik il vægi þess að snyrti lega 
verði geng ið um bygg ing ar svæð-
ið á fram kvæmda tíma. Er ind-
ið var sam þykkt.
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S T U T T A R
b æ j a r f r é t t i r

O ft er spurt hvar mið bær Kópa vogs sé, og ekki að ástæðu-
lausu. Stjórn sýsl an er í Hamra borg inni og þar eru menn ing-
ar stofn an ir Kópa vogs flest ar og það ætti að gefa at vinnu líf-

inu og þjón ust unni á svæð inu byr und ir báða vængi, en svo er ekki. 
At vinnu líf ið er mjög fá brot ið í Hamra borg inni, að al lega þjón ustu-
fyr ir tæki eins og bank ar, fast eigna söl ur, arki tekta stof ur, bók halds-
fyr ir tæki og flóra versl ana er einnig fá brot in, s.s. mat vöru versl an ir, 
blóma versl un, bóka versl un og und ir fata versl un fyr ir kon ur en eng ar 
fata versl an ir eða skó búð ir fyr ir karl menn, og fleira vant ar. Kaffi hús 
og skyndi bita stað ir eru á staðn um en eng in ,,fín ni” mat sölu stað ir 
þar sem hægt er að setj ast nið ur í ró legu um hverfi og njóta stund-
ar inn ar. Við Smára torg og í Smára lind fá bæði kyn in eitt hvað við 
sitt hæfi, en um hverf ið vant ar það sem prýða á og má mið bæ sveit-
ar fé lags á stærð við Kópa vog. Fyr ir nokkrum árum var gert torg í 
Hamra borg inni sem al gjör lega mis heppn að, eng in staldr ar þar við, 
ekki einu sinni í góð viðri, enda þar ekk ert um að vera, ekki einu 
sinni hægt að kaupa þar  kaffi bolla. Svo er nafn ið mislukk að þó það 
eigi að vísa til þess að torg ið sé á Kópa vogs hálsi, nafn ið minn ir frek-
ar á forn an af töku stað. Meira að segja er ekki hægt að koma þar fyr-
ir jóla tré fyr ir jól in held ur er því klesst upp við Lands bank ann. Þetta 
hef ur ver ið al gjört metn að ar leysi en marg ir binda von ir við að ný 
mið bæj ar sam tök í Kópa vogi reisi Hamra borg ina úr öskustónni. Mið-
bær in á að vera mið stöð mann lífs, menn ing ar og versl un ar, rétt eins 
og í öðr um sveit ar fé lög um sem státa af al vöru mið bæ, eins og t.d. 
Ísa fjörð ur, Stykk is hólm ur, Sauð ár krók ur, Ak ur eyri og Hafn ar fjörð ur.

Helsti sum ar leyf is tím inn er geng inn í garð, fólk á ferð inni um allt 
land en aðr ir dvelja í sum ar bú stað, eigi þeir þess kost, enda fátt 
meira af slapp andi en dvöl í sum ar bú stað með sín um nán ustu. Sum ir 
sækja sum ar há tíð ir eins og franska daga á Fá skrúðs firði, þjóð há tíð 
í Eyj um með til heyr andi drykkju skap eða Fiski dag inn mikla á Dal-
vík. Svo má hlakka til Menn ing ar næt ur í Reykja vík eða Ljósanæt ur 
í Kefla vík eða bara dvelja heima því oft er hægt að segja með vissu: 
,,Heima er best.” En ferða löng um óska ég góðr ar ferð ar og góðr ar og 
áfalla lausr ar heim komu.

     Geir A. Guð steins son

Hvernigmiðbæviljum
viðíKópavogi?

JÚLÍ 2011

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar 

aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson



Ráðgert er að reisa 28 íbúða
fjölbýlishús fyrir eldri borgara
áKópavogstúni 2 til 4 ánæstu
tveimurárumsamkvæmtviljayf
irlýsingu byggingafyrirtækisins
Dverghamra og Samtaka aldr
aðrasemundirrituðhefurverið.

Sam tök aldr aðra aug lýsa íbúð-
irn ar með al fé lags manna sinna 
og sjá um sölu þeirra en fram-
kvæmd ir eiga að hefj ast þeg ar 
all ar íbúð irn ar hafa ver ið seld ar. 
Íbúð irn ar verða tveggja, þriggja 
og fimm her bergja. Þær stærstu 
verða 200 fer metra þak íbúð ir en 
en hin ar verða um 80 til 130 fer-
metr ar að stærð. Dverg hamr ar 

fengu lóð ina út hlut aða fyr ir nok-
krum árum. Í næsta ná grenni er 
þjón ustu mið stöð sem Sunnu hlíð-
ar sam tök in reka ásamt hjúkr un ar-
heim ili og tveim ur fjöl býl is hús um 
fyr ir aldr aða.

Guð ríð ur Arn ar dótt ir, for mað ur 
bæj ar ráðs Kópa vogs, fagn ar því 
að upp bygg ing á Kópa vogs túni 
sé haf in á nýj an leik. „Það kem ur 
ekki á óvart að Sam tök aldr aðra 

skuli bjóða fé lags mönn um sín um 
íbúð ir á þess um frá bæra stað. 
Þetta er eitt besta bygg ing ar-
svæð ið á höf uð borg ar svæð inu. 
Hér er gott úti vist ar svæði, stutt 
í Sund laug Kópa vogs, stutt á 
menn ing ar holt ið okk ar sem og í 
ýmsa þjón ustu í Hamra borg inni. 
Í Kópa vogi er kraft mik ið fé lags-
starf aldr aðra og vel búið að því í 
alla staði.“
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Hamraborg
arhátíðí
óvissu!

Í lok ágústmánaðar í fyrra
stóð nýkjörinn meirihluti
bæjarstjórnar Kópavogs fyrir
Hamraborgarhátíð sem þótti
takastvel.

Til gang ur inn var sá að sýna 
bæj ar bú um og gest um þeirra 
bæj ar brag inn, halda uppi sér-
stök um al þýð leg um Kópa vogs-
brag, og þarna var að eins boð-
ið upp á at riði frá Kópa vogi.

Ný stofn uð Mið bæj ar sam tök í 
Kópa vogi lýstu því yfir á stofn-
fundi að stefnt væri leynt og 
ljóst að því að halda Hamra-
borg ar há tíð í ár vegna góðr-
ar reynslu frá ár inu 2010. Sig-
rún Gísla dótt ir, veit inga mað ur 
á DIX í Kópa vogi og for mað ur 
Mið bæj ar sam tak anna seg ir að 
helst vilji sam tök in hafa þessa 
há tíð viku eft ir menn ing arnótt í 
Reykja vík og á und an Ljósa nótt 
í Kefla vík, sem í ár ber upp á 
27. ágúst. Há tíð in verði hins 
veg ar ekki hald in nema með 
stuðn ingi Kópa vogs bæj ar.

Haf steinn Karls son, for mað-
ur menn ing ar- og þró un ar ráðs 
Kópa vogs bæj ar, seg ir enga 
ákvörð un hafa ver ið tekna um 
að komu bæj ar ins, nema að 
hafa menn ing ar stofn an ir bæj-
ar ins opn ar, og ólík legt sé að 
fjár hags leg ur stuðn ing ur komi 
til. Fjár mun ir til þess séu ein-
fald lega ekki fyr ir hendi.

Ákvörðuninni fagnað.

Nýjaríbúðirfyrireldriborgara
rísaáKópavogstúni

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur
Sími: 564 0035

Sundbolir, Bikini 
og Tankini frá

TRIUMPH og TYR.
Stærðir frá 36 – 54

„allt til sundiðkunar“

FRELSI OG
ÖRYGGI

Í SÓLINNI
Langvirkandi sólvörn

Þolir vatn og sjó og handklæðaþurrkun. 
Engin glans eða fituáferð. Rennur ekki af húðinni, engir hvítir taumar. 
Þróað fyrir norræna húð - fullorðna og börn.

Húðin verður mjúk, og fallega brún.

Engin ilmefni - ekkert  zinc oxid eða titanum dioxid - engin nanoörtækni 
- ekkert paraben í SPF 10 - 0,05% í öðrum.
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10

SPF
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SPF
30

Könnun sýnir að 80% kaupir Proderm vegna góðra meðmæla frá öðrum
Sænsku Vitiligo húðsamtökin hafa valið  Proderm sem þá sólvörn 
sem þeir treysta best.

Fæst í apótekum og Fríhöfninni
www.celsus.is



HjálmarHjálmarssonbæj
arfulltrúi Næst besta
flokksins íKópavogi er
fæddur og uppalinn á

Dalvík.HannútskrifaðistfráLeik
listarskóla Íslands 1987 og hjá
Þjóðleikhúsinuhefurhannmeð
al annars leikið íKardemommu
bænum,Allirsynirmínir,Égheiti
Ísbjörg. Ég er ljón, Gauragangi,
Kennarar óskast og Poppkorni,
og í Túskildingsóperunni og
Fagnaði. Hann lék í Föðurnum
ogSíldinerkominhjáLRoghjá
sjálfstæðum leikhúsum í Meist
aranum og Margarítu, Faðir vor
ogAmericanDiplomacy.Hjálmar
hefur stjórnað útvarps og sjón
varpsþáttum, skrifað handrit að
gamanþáttum, leikið í útvarpi
og sjónvarpi og leikstýrt áhuga
leikhópum og útvarpsleikritum.
Hjálmar lék aðalhlutverkið í
Sælueyjunni.

Hjálmarvarkjörinnbæjarfulltrúi
vorið 2010 og eftir kosningarnar
mynduðu Næst besti flokkurinn,
Listi Kópavogsbúa, Vinstri hreyf
ingin grænt framboð og Samfylk
ingin fjögurra flokka meirihluta í
bæjarstjórn Kópavogs. Liðið er
rúmtársíðanogHjálmarvarinnt
ureftirþvíhverniggengiðhefðiað
koma saman fjórflokkasamstarfi,
hvernig samstarfið hefði gengið,
oghvorthugsanlegaværikominn
einhverbresturísamstarfið.

,,Ég hafði auðvitað enga reyn
slu af því að sitja í bæjarstjórn
eða mynda meirihluta. En það lá
einhvernveginn í loftinuaðþetta
værieinimöguleikinn í stöðunni í
ljósiúrslitakosninganna, fyriralla
þessa flokka. Það þurfti að koma
þessum meirihluta frá sem hafði
veriðviðvöldí20ároginnleiðaný
vinnubrögð.Afokkarhálfu íNæst
bestaflokknumvarstraxfariðíað
leysaþauágreiningsefnisemupp
kynniaðkoma,ogkomuogvinna
að meirihlutasamtarfinu að heil
indumþóþarnaværu fjórir listar
með nokkuð ólík sjónarmið. Við
þurftumekkiaðbakkamikiðmeð
okkarstefnumál,endavarstærsti
vandiþessara flokkaalvarleg fjár
hagsstaðabæjarinsogþarvorum
við sammála um leiðir. Ljóst var
aðölldýrmálsemflokkarnir fjór
irvorumeðyrðuekkisettáodd
innaðsinni.Meginmarkmiðokkar
var að varðveita þá þjónustu og
þjónustustig semvardýrmætust,
þ.e. skólarnir, grunnskólarnir og
sá hluti félagsþjónustunnar sem
snýr að eldri íbúunum og þeim
sem minna mega sín í þjóðfélag
inu.Ljóstvaraðhækkaþyrftiein
hver gjöld og í grunninn gengur
núverandifjárhagsáætlunútáþað
aðhækkaskatta, sérstaklega fast
eignaskatta,ogleikskólagjöldinþó
okkur fyndist það frekar erfiður
bitiaðkyngja.Meðþvíaðviðhalda
þjónustunnihefurm.a.þurftaðslá
öllummeiriháttar framkvæmdum
á frest.Allir starfsmennbæjarins
hafaveriðmjögduglegir aðstan
daábremsunniensamthafaein
hverjir málaflokkar farið fram úr
áætlun, og þá helst fræðslumálin
enhvertprósentustigerþarmjög
dýrt vegna fjárhagslegs umfangs
fræðslusviðsins. Þeir málaflokkar
sem verst hafa farið út úr niður
skurðinum eru íþrótta og tóm
stundamálogmenningarmál.

Auk þess tók bærinn við
samningi við Knattspyrnuaka
demíuna í Kórnum sem er mjög
kostnaðarsamur en núverandi
rekstur í Kórnum stendur undir
rekstrarkostnaðinum. Skulda
staða bæjarins er erfið en við
erum að nálgast þetta þak sem

innanríkisráðuneytið hefur sett
okkurogámeðangetumviðekki
veriðaðeflatilmikillafjárfestinga.
Þetta hefur gengið eftir í stórum
dráttumsamkvæmtáætlunenauð
vitað er sitthvað sem betur má
fara.

Síðasta fjárlagagerð var nokk
ur kreppufjárlagagerð. Við þurf
umað fara íheilsteyptaumræðu
við okkar lánadrottna og skoða
okkar lán.Mérhefur fundistmjög
óeðlilegastaðiðaðvaxtaprósentu
á þeim og lánaskilmálum gagn
vart sveitarfélagi sem er rekið á
alltöðrumforsendumenvenjulegt
fyrirtæki. Lánatíminn er yfirleitt
alltofstuttur,vextirniralltofháir
ogmeðþessaristefnuerveriðað
sóa miklum verðmætum. En þeg
ar við förum að hugsa okkur frá
þessukrepputalisemríkthefurog
sjá fyrir okkur framtíðina þá fara
hlutirniraðgangabetur,einnighjá
fyrirtækjumogalmenningi.”

Kanna mögu leika á að 
Gerpla reki Ver sali

Á bæjarráðsfundi 7. júlí sl. var
gengið frásamningiviðBreiðablik
sem tekur bæði á rekstrinum og
hinu almenna starfi. Þetta hefur
ekki veriðgert fyrrvegnaágrein
ingssemkomuppmilli íþróttafé
laganna og bæjarins vegna gerð
ar fjárhagsáætlunarinnar. Vonir
standatilaðsamningarviðGerplu
muni takast á næstunni en eftir
stendur þá HK og hestamannafé
lagið Gustur sem eitthvað lengra
erí.

,,Það eru mikil félagsleg verð
mæti fólgin í því að félögin skuli
sjálfhaldautanumreksturinnen
Kórinn setur þessi mál í ákveð
ið uppnám. HKmenn hafa litið
tilþessaðþeirhefðusínarbæki
stöðvar þarna upp frá og það er
mín skoðun að það væri heppi
legastaðKórinnværi rekinnmeð
samahættiogönnuríþróttamann
virki íKópavogi,þ.e. af íþróttafé
lögunum.Gerplahefur rekið sinn
salogaðstöðumeðsómaogégsé
ekkertþví til fyrirstöðuaðkanna
möguleikaáaðGerplatækiaðsér
reksturVersalaeinsogþað legg
ur sig,þ.e. einnig sundlauginaog
þrekmiðstöðina.”

-  Ákveð ið var að minnka 

þjón ustu tíma sund laug anna en síð-
an horf ið frá því. Hvað olli því?

,,Ákvörðun um styttingu opn
unartíma var tekin við gerð fjár
hagsáætlunar á síðasta kjörtíma
biliaföllumbæjarfulltrúum. Í ljós
hafðikomiðaðþaðhafðidregiðúr
aðsóknogmérfannstaðoflangan
tíma hafði tekið að bregðast við
þessu. Við gerð fjárhagsáætlunar
fyrirárið2011vareinfaldlegaekki
svigrúm til að halda uppi sömu
þjónustu. Íaprílmánuðisl. stefndi
einfaldlega íóefnimeðreksturinn
svostofnaðurvarrýnihópurtilað
faraofaníöllþessimál.Ennúver
andi opnunartími er aðeins til
reynslu framáhaustið.Sundlaug
arnarerubæðiþjónustuaðilar og
almenningseign í bænum en þær
eru einnig í bullandi samkeppni
við aðrar sundlaugar. Ef þjónust
an íKópavogier lakarienannars
staðar fyrir sama verð leiðir það
einfaldlegatilþessaðfólkferann
aðísund.

Mérfinnstþaðhinsvegarmikið
óráðaðfaraaðeinkavæðarekstur
þeirra, sérstaklega nú á þessum
tímapunkti, ekki síst vegna þess
aðumræðurumeinkavæðingueru
nú mjögviðkvæmar.Ég held líka
aðþaðyrðiekkertódýraranúað
fara í einkavæðingu en það gæti
kannski með ákveðnum félags
rekstri, og ekki síst ef þjónustan
yrðipersónulegrioglengri.”

- Ertu sátt ur við það að fall ið var 
frá því að velja lista mann árs ins 
eins og gert hef ur ver ið und an far in 
ár?

,,Ég er alls ekki sáttur við það.
Éghefðipersónulegareyntaðfara
þá leiðað finnaeinhverjaódýrari
leiðtilaðgeraþettasemjafnframt
væri viðkomandi listamanni og
Kópavogsbætil sóma.Þettahefur
verið viðburður sem hefur vakið
athyglibæjarbúaogþaðmættit.d.
geraþennanatburðsvolítið,,heim
ilislegri”, og umbuna viðkomandi
listamanni áeinhvernannanhátt
en að veita honum ákveðna pen
ingaupphæð, t.d. með sýningu á
hans listeða flutningiáhans tón
list þegar viðurkenningin væri
afhent, t.d. íGerðarsafni.Égmun
leggja það til menningar og þró
unarráðaðþettaverðiskoðað.Ég
vil einnig að áfram verði haldið
að afhenda Ljóðstaf Jóns úr Vör

sem er afar fallegur atburður og
einnigaðútnefna íþróttamannog
íþróttakonuársinseneinnigdraga
úrkostnaðiviðþáatburði.Kanns
kiættumviðaðsnúaokkuraðþví
aðútnefna ,,Kópavogsbúaársins”
ogþaðþyrftiekkiendilegaaðvera
listamaður.”

Bæta þarf um gengni um 
Kárs nes ið

Hjálmarteluraðmargtmegifara
betur í Kópavogi og bæjarstjórn
eigiaðbeitasérfyrirþví.Eittafþví
erKársnesiðogumgengnikringum
höfninaognæstanágrennihennar
en umgengni um Hafnarbrautina
séaðstórumhluta til vansa. Síð
anþurfi að takauppskipulagiðá
Kársnesinu í góðu samkomulagi
viðíbúana.

Tvö stór mál á borði bæjar
stjórnar þarf að leysa fyrr en
seinna að mati Hjálmars. Það
fyrra er Glaðheimamálið en það
málhefurveriðbæjarfélaginugríð
arlega dýrt en taki þurfi ákvörð
un um það hvort beri eigi af því
kostnaðinneðahvortreynieigiað
hafaeinhverjar tekjurafsvæðinu.
Hjálmar segir það afar brýnt að
taka upp allt skipulagsferlið þar
aðnýju,ogaðþvíloknuaðúthluta
þar byggingarlóðum eða úthluta
svæðinu til byggingaverktaka.
Það skipulag sem nú er á svæð
inueraðmatiHjálmarsalgjörlega
verðlaust,þvíengirverktakarhafi
áhuga á því og því þurfi að end
urskoða það sem allra fyrst með
blandaðabyggðíhuga.

Hitt málið að mati Hjálmars er
Vatnsendamáliðogsamningarvið
bóndann, en málið er nú í miklu
uppnámiogerkomiðtildómstóla.
Hjálmar segir það mál í hálfgerð
um lásen finnaþurfi lendingu,og
vonandi finnst einhver leið til að
leysa það svo það verði ekki að
þvælastídómskerfinuímörgár.

- Mörg um finnst Hamra borg-
in ekki mjög mið bæj ar legt svæði. 
Ný stofn uð Mið bæj ar sam tök hafa 
áhuga á því að halda Hamra borg-
ar há tíð viku seinna en menn ing ar-
há tíð í Reykja vík fer fram en telja 
að það muni ekki ger ast nema til 
komi fjár hags leg ur stuðn ing ur bæj-
ar stjórn ar. Er ekki vilji til þess að 
geta að standa aft ur að slíkri há tíð?

,,Bænumhefurekkiborist form
legt erindi, en mín skoðun er sú
að bærinn ætti að eiga í hand
raðanumeinhverjapeninga til að
styrkja svona bæjarhátíð. Okkur
hugmynd í Næst besta flokknum
varsúaðstyrkjasvonagötuhátíð
irog ferðahátíðirmeðþvíaðgefa
fólkinusjálfu tækifæri tilaðkoma
að framkvæmdinniogsýna frum
kvæði. Bærinn gæti hins vegar
kynntslíkarhátíðirmeðtiltölulega
litlum tilkostnaði. Hamraborgar
hátíðinvarmjögheimilisleghátíð
oggamanað takaþátt íhennien
í aðdraganasíðustukosningavar
á stefnuskrá allra flokka að bæta
þyrfti ásýnd Hamraborgarinnar
enþvímiðurhefursáralítiðverið
gert íþvíþessuári. Ímínumhuga
erþaðalvegklártaðHamraborg
in er miðbær Kópavogs því hér
ermenningarholtiðogstjórnsýsl
an.Efviðfáumhérauknaaðstöðu
fyrir ferðamenn og gistiaðstöðu
eða hótel liggja möguleikarnir
vissulegaíHamraborginni.Ení30
þúsundmannabæséégalvegfyr
ir mér að við getum líflega mið
punkta, t.d. í Kópavogsdalnum
kringumSmáratorgiðenþáþarfað
flytjamóttöku fyrir sorpeitthvað
annað.”

- Þú varst kos inn for seti bæj ar-
stjórn ar á síð asta fundi henn ar. 
Var það hluti af sam starfs samn ingi 
meiriluta flokk anna?

,,Þettaerhlutiaf samkomulagi
meirihlutaflokkanna íbæjarstjórn
enégerkosinntileinsárs.Þettaer
samtpólitíksemmérhugnastsatt
aðsegjaekkimikiðogNæstbesti
flokkurinnvarekkiaðsækjasteft
irenviðskorumstekkiundanað
taka. Það fylgir þessu að koma
framfyrirhöndbæjarinsogsvara
fyrir einhver tiltekin mál og svo
auðvitað felst íþessumeiriundir
búningur fyrirbæjarstjórnarfundi
enhefurveriðhjámértilþessa.”

- Nú er eitt ár lið ið af fjór um á 
þessu kjör tíma bili bæj ar stjórn ar 
Kópa vogs. Mun þetta fjór flokka sam-
starf halda út allt tíma bil ið?

,,Þaðerekkert í spilunum ídag
semsegiraðþaðmunibrestaað
mínumatienauðvitaðgetégekki
svarað fyrir hina bæjarfulltrúana
í meirihlutanum. En ég neita því
ekkiaðþaðhafarunniðuppstund
ir sem ég hef velt því fyrir mér,
enþegarég lit tilbakavoruþetta
kannskibara lítilmál.Enallt fólk
er gott í samskiptum en einnig
ófullkomið. Stundum hefur verið
svolítillbresturáþvíaðmennhafi
stilltsamanstrenginasvokannski
hefurþurftaðfarastíginntilbaka
ganga annan en það er að mínu
matimjögmikilvægt fyrirþásem
eru í stjórnmálum að viðurkenna
mistök, en það hefur nánast ver
ið óþekkt. Um leið og við viður
kennummistökogreynumaðgera
beturmunokkurfarnastbeturvið
stjórnina.

Samstarfið við fulltrúa minni
hlutans hefur mjög upp og ofan.
Þaðvarlagtuppmeðsamstarfvið
fjárhagsgerðinasemallirtókuþátt
íeneftiráramóthefurSjálfstæðis
flokkurinn í raun tekiðþáafstöðu
aðveraámótiöllummálummeiri
hlutans, vera í harðri stjórnar
andstöðu, líka íþeimmálumsem
þeirra fulltrúi var búinn að sam
þykkja í nefndarstarfi, jafnvel átt
hugmyndinaaðmálinu.Þetta tef
ur fundi oft afar mikið oghefur í
sjálfu sér ekkert með lýðræði að
gera,endaá lýðræðislegumræða
aðfaraframáneðristigum,”segir
HjálmarHjálmarsson.
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Leysa þarf skipu lags mál in í
Glað heim um og Vatns enda mál ið

HjálmarHjálmarsson,meðbæjarfulltrúunumRannveiguÁsgeirsdótturogGuðríðiArnardóttur.

HjálmarHjálmarssonbæjarfulltrúiogforsetibæjarstjórnar:
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Sundlaugarnar í Kópavogi eru þekktar fyrir frábæra aðstöðu hvort
sem þú vilt synda, leika þér með börnunum eða slaka á eftir
erfiðan vinnudag. Við höfum nú lengt þjónustutímann til muna. 
Opið mánudaga–föstudaga kl. 6:30–22 og kl. 8–20 um helgar.
Velkomin í sund, heilsubót á heimsmælikvarða!

Nánar á www.kopavogur.is

OPIÐ LENGUR Í SUNDLAUGUM KÓPAVOGS
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A F  H Á L S I N U M

Tónlistarhátíð unga fólksins verður haldin í
Kópavogiífjórðasinndagana3.–13.ágústnk.Það
varhugmyndungratónlistarnema,HelgaJónsson
arogGuðnýjarÞóruGuðmundsdóttursemákváðu
aðkomaáfóteigintónlistarhátíðtilaðmætaþeim
skortiá tónlistarnámskeiðumsemerá Íslandiyfir
sumartímannogreynaþarmeðaðfyllauppítóma
rúmið sem þeim fannst vera á þessum markaði.
Fyrstahátíðinvarhaldiníágúst2008tveimvikum
áðurenskólarlandsinsbyrjuðuogvarsútímasetn
inghugsuð semnokkurskonar forskot fyrirnem
endurtilaðkomaséríformeftirsumarið.

Hátíðinhefurveriðhaldinþrisvarsinnumoggeng
iðvonumframar.Árið2010tókurúmlega100tónlist
arnemaráaldrinum9til34áraþáttí15námskeiðum.
Þarmeðhefur tekist tekist aðskapavettvang fyrir
ungt fólk íklassískri tónlistþarsemþaðgeturhist,
skipstáskoðunum,lærthvertaföðruoghaftgaman.
Hátíðinertvískiptþvíauknámskeiðannaertónleika
röðíSalnumþarsemleitasterviðaðgefaungufólki,
viðupphafferilssíns,tækifæritilaðkomafram.Ein
nigstandavonirtilaðnemendurniránámskeiðunum
læriafþvíogsækihvatninguviðaðheyraannaðungt
fólksemervelávegkomiðílistsinni.

Kópavogsbær styrkir hátíðina meðal annars um
húsnæðienöllnámskeið,æfingar,félagslífogtónleik
ar fara framásamareitnum íTónlistarskólaKópa
vogs,Molanumungmennahúsi,Kópavogsskóla,safn
aðarheimili Kópavogskirkju og Salnum Kópavogi.
ÁnstuðningsKópavogsbæjarværiþessihátíðekki
framkvæmanleg.

Fjölbreytttónleikahald
•3.ágústkl.20:00íSalnumKópavogi.
StrengjasveitinSkarkleikurundirstjórn
BjarnaFrímannsBjarnasonar.
•7.ágústkl.20:00íSalnumKópavogi.
Kammertónleikarungsfólks.
•10.ágústkl.20:00íSalnumKópavogi.
Kammertónleikarkennara.
•12.ágústkl.20:00íSalnumKópavogi.
Söngtónleikarungsfólks.
•13.ágústkl.20:00íSalnumKópavogi.
Kvartett,tónleikarungsfólks.

Tónlistarhátíðungafólksinsvíðs
vegaríHamraborginni

Síðasta mynd sem við birtum í
vor var af einhverjum fundi, en
ekki gott af afmarka hann greini
lega í tíma og rúmi. Engin svör
komuviðþeirrimyndbirtingu svo
við leitum enn svara ef einhver
kannskýringuáhvaðafundurþetta
varoghverjirsjástámyndinni.

Ennleitumviðþvísvara,þarna
er fólknokkuðgreinilegaaðsyn
gja.Hvaða fólkerþetta,hverter
tilefniðoghvenærætliþettahafi
gerst. Allar upplýsingar eru vel
þegnar, smáar sem stórar, vin
samlega komið þeim upplýsing
umsemþiðbúiðyfir á framfæri

við Hrafn Sveinbjarnarson hér
aðsskjalavörðáHéraðsskjalasafni
Kópavogs að Hamraborg 1. Líta
máviðhjáHrafniáskrifstofunni,
hringjaíhannísíma5444710eða
senda honum tölvupóst á net
fangiðhrafns@kopavogur.is

Hver? Hvar? Hvenær?

Þriðjudaginn 19. júlí nk. kl.
17:00stendurHéraðsskjalasafn
Kópavogs fyrir fræðslugöngu
umhernámsáriníKópavogi.

Safnast verður saman á bíla
stæðinu við Siglingastofnun í
Vesturvör 2 í Kópavogi. Þaðan

verðurgenginnstutturhringur
í Fossvogiþar semsjástmunu
flugbátahöfn,baðhúshermanna
og vélbyssuhreiður svo eitt
hvað sé nefnt. Leiðsögumaður
erGuðlaugurR.Guðmundsson
sagnfræðingur.

HernámiðíKópavogi
kannaðáfræðslugöngu

Margir ungir og upprennandi tónlistarmenn taka
þáttíTónlistarhátíðungafólksins.

Vélbyssuhreiður í botni Fossvogs. Í bakgrunni er Kársnesið
umlukiðþoku.

Sumarlestur fyrir 612 ára
börn hófst á Bókasafni Kópa
vogs 1. júní sl. og stendur til
24.ágústnk.

Börninskrásigþegarþaukoma
ásafniðogfáþábæklingsemþau
skráíhvaðþaulesa.Börninskila
svo bókunum eftir lestur og fá
happamiða fyrirhverjabók.Þau
fylla út miðann og setja hann í
til þess gerða tunnu sem er við
afgreiðslu íbarnadeild.Miðviku

daginn24.ágústverðurdregiðúr
miðunum og nokkrir heppnir fá
vinning.Allir sem takaþátt eiga
möguleikaávinningi.

Lesturerundirstaðaallsnáms.
Sumarlesturhveturbörnin til að
halda áfram að æfa þá lestrar
leiknisemþautileinkasér ískól
anumaðvetrinum.Þannigkoma
þauvelundirbúin til leiksþegar
skólinnbyrjarafturíhaust.

Bókalesturerbörnumnausynlegurallanársinshring.

Sumarlesturá
BókasafniKópavogs

 

  

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
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Fimm íbúafundir með íbúum
Kópavogsvoruhaldnirívorþar
sem óskað var eftir hugmynd
umogábendingum fyrirendur
skoðun aðalskipulags og Stað
ardagskrár 21. Óskað var eftir
því að íbúar íhuguðu hvernig
þeirvildusjáKópavog til langr
arframtíðar.Einnþessarafunda
var með íbúum Sala og Linda
hverfisíSalaskóla.

Í aðalskipulaginu er sett fram
stefna um þróun bæjarins varð
andi landnotkun, byggðaþróun,
byggðamynstur, samgöngu og
þjónustukerfiogumhverfismáltil
a.m.k. tólf ára. Skipulagsyfirvöld
fullyrða að í skipulagsvinnunni
sem framundanerverði lögðrík
áherslaá samráðvið íbúa, íbúa
samtök, félagasamtök og aðra
hagsmunaaðila. Með samráðs
ferlinu vilja bæjaryfirvöld virkja
bæjarbúa til ábyrgðarumþróun
byggðarinnarog þess samfélags
sem íhenni býr. Þátttakendur á
fundum í Salaskóla voru valdir
með slembiúrtaki úr þjóðská af
SKÝRR.Allsvoru45íbúarúrSöl
um og Lindum boðaðir til sam
ráðsinsogmættu11tilfundarins
þar sem málefni þessara hverfa
ogbæjarinsvorurædd.Styrkleika
hverfisins töldu þátttakendur
m.a. veraaðauðvelt er aðkom
ast í stofnbrautir,hverfiðer fjöl
skylduvænt,allt ínálægðeinsog
kirkja, búðir, bensínstöð, skóli
og leikskóli, blönduð byggð og
þarmeðminni stéttaskipting og
hringtorginflýtaför.

Vantarbæjarbragogsálí
hverfin

Veikleikar hverfisins eru helst
taldir vera að óvissa ríkir með
þróun atvinnusvæðis, sbr. Glað
heimaogLindir4,ókláruðbyggð
í úthverfum, blanda ekki sam
an gangandiumferð á steyptum
stígumoghestaumferðog lausir
hundargolfvellinumeróþolandi
ástandfyriríbúana.

Velt var vöngum yfir því hvar
miðbærinn í Kópavogi væri og
fullyrt að hann væri varla í
Hamraborg og því ætti að setja
Lindir – Dalveg – Smárinn sem
miðbæKópavogs.

Styrkleikar Kópavogs í heild
sinni voru taldir m.a. vera fjöl
breyttatvinnulíf,bærinnermið
svæðis á höfuðborgarsvæðinu,
flottaðgengiaðverslunogþjón
ustu, góð íþróttamannvirki, góð
söfn, leikhús, gott skólastarf,
náttúran – Elliðavatn, Rjúpna
hæð, Kópavogsdalur, Kársnes
ogGuðmundarlundursembýður

upp á frábæra möguleika. Veik
leikarKópavogs íheildsinnieru
m.a. taldir vera að bæta þarf
strætómál, vantar annan fram
haldsskóla, vantarbæjarbrag og
sál í hverfin. Engin aðstaða er
fyrir ferðamenn, lítið samhengi
á milli eldri hluta Kópavogs og
nýbyggðu svæðanna, klára þau
svæðis sem eru í byggingu og
skipuleggjaþausvæðiveláðuren

byrjaðeráöðrusvæðum,standa
vörð um sumarvinnu unglinga
ogungs fólks,útrýmamávumog
kanínum úr Guðmundarlundi,
auka tengingu við önnur sveit
arfélögmeðhjólastígum,göngu
stígum ogundirgöngum. Sýndur
varáhugiáaðfámenningarhátíð,
hátíðsemværifyrirallabæjarbúa
enekkifáaútvalda. Er Turninn á Smáratorgi í miðbæ Kópavogs eða státa byggingar í

Hamraborginniafþvíhlutverki.

Bæjaryfirvöldviljasamráðsferli
AðalskipulagKópavogs:

-tilaðvirkjabæjarbúatilábyrgðarumþróunbyggðarinnar
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Útsölustaðir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BYKO Kauptúni • BYKO Akranesi • Axel Þórarinsson málarameistari, Borgarnesi • Virkið Hellissandi  

• Vilhelm Guðbjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki • BYKO Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfirði • BYKO Reyðarfirði  • G.T. VÍK Egilsstöðum  

• Verslunin PAN, Neskaupsstað • BYKO Selfossi • Miðstöðin Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík • N1 verslun Grindavík • Málningarbúðin Ísafirði.

Vandað litakort – fullt af hugmyndum. 
Þú getur nálgast litakortið á sölustöðum um land allt.

1717
RAUÐA KROSSINS 

1717
HJÁLPARSÍMI

Opinn allan sólarhringinn   
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)

HJÁLPARSÍMI

Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda



Umhverfis- og samgöngu-
nefnd Kópavogsbæjar var skip-
uð núverandi fullrúum eftir að
breytingarvorugerðaránefnda-
skipan bæjarins eftir að núver-
andimeirihlutitóktilstjórnbæj-
arins.Formaðurnefndarinnarer
MargrétJúlíaRafnsdóttir,enaðr-
irnefndarmennHelgiJóhannes-
son,TryggviMagnúsÞórðarson,
Hákon R. Jónsson og Jóhanna
HeiðdalSigurðardóttir.Ívaxandi
umhverfisvakningualmennmeð-
al fólks eru væntanlega gerðar
auknar kröfur til nefndarinnar
ogekkisíðuraðsamgöngumálin
séuílangi,ekkisíðurinnanbæjar
milli nefnda en milli sveitarfé-
laga. Margrét Júlía Rafnsdóttir
hefurnokkuð fastmótaðar skoð-
aniríþessummálaflokkum.

 
- Sam ræm ist hlut verk nefnd ar inn-

ar þeim mark mið um og aukn um 
kröf um sem gerð ar eru í dag af íbú-
um Kópa vogs bæj ar til um hverf is- 
og sam göngu mála?

,,Já, það tel ég svo sann ar lega. 
Það er mik ill vilji og metn að ur 
hjá nú ver andi bæj ar yf ir völd um í 
Kópa vogi að vinna vel að um hverf
is mál um. Kópa vog ur hef ur nú 
sam þykkt fyrstu um hverf is stefnu 
bæj ar ins og set ur sér þá stefnu 
að vera til fyr ir mynd ar í um hverf
is mál um. Í Kópa vogi skal sjálf bær 
þró un höfð að leið ar ljósi við all
ar ákvarð ana tök ur, fram kvæmd ir, 
rekst ur, inn kaup og aðra starf semi 
á veg um bæj ar ins. Með því er átt 
við að við alla starf semi bæj ar ins 
skal leit ast við að upp fylla þarf
ir bæj ar búa án þess að skerða 
mögu leika kom andi kyn slóða á því 
að upp fylla sín ar þarf ir. Í öll um 
verk efn um sem unn in eru í anda 
sjálf bærr ar þró un ar skal taka til lit 
til um hverf is sjón ar miða og efna
hags legra og fé lags legra þátta. 
Um hverf is stefn an er svo nán ar 
út færð í Stað ar dag skrá 21, sem 
er fram kvæmd ar á ætl un verk efna 
sem snúa að um hverf is legri, sam
fé lags legri og efna hags legri vel
ferð Kópa vogs. Stofn an ir bæj ar ins 
eru jafn framt hvatt ar til að setja 
sér um hverf is stefnu byggða á 
um hverf is stefnu Kópa vogs.”

- Breyt ir auk in um hverf is vakn ing 
í þjóð fé lag inu ein hverju í starfs hátt-
um nefnd ar inn ar?

,,Það er mik ill með byr núna, 
það er rétt, og það er gott að finna 
það. Ég hef unn ið að um hverf is
mál um í tólf ár, eða frá því ég hóf 
meist ara nám í um hverf is fræði við 
Há skóla Ís lands árið 1999. Það var 
mun erf ið ara þá að virkja fólk og 
auka vit und manna um um hverf
is mál. Þó að Ís lend ing ar séu að 
mörgu leyti eft ir bát ar ná granna
þjóða hvað varð ar um hverf is
mál, þá hef ur orð ið mik il vakn ing 
með al al menn ings und an far in ár. 
Ekki síst allra síð ustu ár. Á tím
um efna hags legra þreng inga hafa 
menn staldr að við og gild is mat 
hef ur breyst. Fólk er far ið að sjá 
mik il vægi þess að fara vel með, 
nýta vel, end ur nýta og end ur
vinna. Þeg ar unn ið er að um hverf
is mál um, svo sem end ur nýtt og 
end ur unn ið er ekki ein ung is ver ið 
að fara vel með auð lind ir, held
ur er slíkt líka sparn að ur;  fyr ir 
fjöl skyld ur, fyr ir fyr ir tæki og fyr ir 
sam fé lag ið allt. 

Það er mik il vægt að Kópa vogs
bær gangi á und an með góðu for
dæmi í þeim efn um og geri íbú
um bæj ar ins kleift að gera slíkt 
hið sama. Því má segja að auk in 

um hverf is vit und í sam fé lag inu 
auð veldi nefnd inni að vinna að 
þeim mark mið um sem hún hef ur 
sett sér.”

Bílaflotibæjarinsknúinn
umhverfisvænumorku
gjöfum

Margt er í far vatn inu í um hverf
is mál um hjá Kópa vogs bæ. Mar
grét Júl ía seg ir að þar megi nefna 
að stefnt er að því að all ir íbú ar 
Kópa vogs geti flokk að sorp á auð
veld an hátt og hið flokk aða sorp 
sótt heim í stað þess að íbú ar 
þurfi að fara með það sjálf ir á end
ur vinnslu stöðv ar.

,,Kópa vogs bær vill líka leggja 
sitt af mörk um til að koma í veg 
fyr ir auk in gróð ur húsa á hrif. Því 
verð ur stefnt að því að bíla floti 
bæj ar ins verði knú inn um hverf is
væn um orku gjöf um og jafn framt 
verð ur far ið yfir önn ur sam göngu
mál í bæn um með um hverf is sjón
ar mið að leið ar ljósi.

Í Kópa vogi eru ýms ar nátt úru
minj ar sem mik il vægt er að standa 
vörð um. Sum ar þeirra hafa jafn
vel al þjóð legt gildi. Kópa vogs leira 
er dæmi um slíkt. Þar er fjöl skrúð
ugt fugla líf og þang að koma fugl ar 
á leið sinni milli Evr ópu og Am er
íku vor og haust til að birgja sig 
upp á nær ing ar rík um leir un um til 
að hafa orku til að kom ast leið ar 
sinn ar. Við ber um því ábyrgð á að 
vernda þetta svæði. Því er ver ið 
að vinna að því í  Kópa vogi að frið
lýsa þann hluta Skerja fjarð ar sem 
er inn an bæj ar markanna.

Einnig þarf að standa vörð um 
græn svæði þannig að íbú ar geti 
not ið úti vist ar ekki langt frá heim
il um sín um og bæta þarf göngu og 
hjól reiða stíga. Ver ið er að vinna 
að gerð hjól reiða á ætl un ar og 
leit að verð ur álits bæj ar búa við 
gerð þeirr ar áætl un ar. Ár hvert 
eru veitt ar við ur kenn ing ar þeim 
að il um sem hafa unn ið vel að 
um hverf is mál um.”

- Eiga við ur kenn ing ar í um hverf-
is mál um rétt á sér?

,,Já, það tel ég. Um hverf is við
ur kenn ing ar hafa ver ið veitt ar frá 
ár inu 1995 og í 40 ár þar á und an 
voru veitt verð laun fyr ir feg urstu 
garð ana. Með við ur kenn ing un um 
vilja bæj ar yf ir völd sýna þakk læti 
sitt í verki, þeim sem skar að hafa 
fram úr í um hverf is mál um í Kópa
vogi á ár inu og þar með ver ið öðr
um fyr ir mynd og hvatn ing. Við ur
kenn ing ar verða veitt ar þann 25. 
ágúst nk.”

Skipulagiáverslunar
svæðumábótavant

- Hvað má helst fara bet ur í sam-
göngu mál um inn an Kópa vogs? 
Marg ir kvarta yfir um ferð ar teng ing-
um milli bæj ar hverfa, eiga þær rök-
semd ir rétt á sér?

,,Það var mjög hröð  upp bygg
ing í Kópa vogi um ára bil og oft 
mik ið kapp án for sjár. Ég hef 
að al lega heyrt kvart an ir um að 
einka bíln um hafi ver ið gert ansi 
hátt und ir höfði á kostn að ann
ars kon ar ferða máta s.s. hjól
reiða og göngu. T.d. er skipu lag ið 
í versl un ar svæð um í Smár an um 
og Lind un um þannig að varla er 
hægt að kom ast á milli húsa nema 
ak andi. Slíkt er ekki mann eskju
legt um hverfi að mínu mati. Það 
er erfitt að breyta þessu úr því 
sem kom ið er, en reynt verð ur að 
breyta því sem hægt er. Stöðugt er 
ver ið að bæta hjóla og göngu stíga 
og unn ið er að gerð hjól reiða á ætl
un ar fyr ir bæ inn.”

- Hverj ir eru helstu vænt ing ar og 
ósk ir for manns um hverf is- og sam-
göngu nefnd ar um starf semi nefnd-
ar inn ar í ná inni fram tíð?

,,Ég hef mikl ar vænt ing ar og 
með an nú ver andi meiri hluti er við 
völd, þá er ég bjart sýn um fram tíð 
Kópa vogs. Ég er bjart sýn um að 
vel ferð all ara bæj ar búa verði höfð 
að leið ar ljósi frem ur en sér hags
mun ir ein hverra fárra. Nú erum 
við að reyna að breyta skipu lagi 
á þeim svæð um sem hvað mest 
ósátt hef ur ver ið um, svæði þar 
sem átti að vera óhóf legt bygg
ing ar magn og þar með um ferð ar
þungi, álag og meng un. Verk svið 
nefnd ar inn ar hef ur auk ist, það er 
nóg af verk efn um og nóg að gera, 
mik ið framund an og spenn andi 
tím ar. Mín ar vænt ing ar um starf
semi nefnd ar inn ar eru að henni 
tak ist að vinna af heil ind um að 
þeim mark mið um og verk efn um 
sem framund an eru. Ég á ekki von 
á öðru, við erum kom in áleið is. 
Um hverf is sjón ar mið hafa feng ið 
meira vægi og munu gera það í 
fram tíð inni, bæj ar bú um til heilla,” 
seg ir Mar grét Júl ía Rafns dótt
ir, for mað ur um hverf is og sam
göngu nefnd ar Kópa vogs bæj ar.
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Aukinumhverfisvitundí
samfélaginuauðveldarnefndinni
aðvinnaaðsettummarkmiðum

Kópavogsbær hefur nú boðið
öllum þeim 1.100 ungmennum
sautjánáraogeldrisemsóttuum
sumarvinnu hjá bænum vinnu,
enallsum710hafaþegiðhana.

All ir ung ling ar á aldr in um 14 til 
16 ára sem þess ósk uðu, um 850, 
fengu auk þess vinnu hjá Vinnu
skóla Kópa vogs. Það þýð ir að 
alls starfa um 1.560 ung menni hjá 
Kópa vogs bæ í sum ar sem er um 
5% bæj ar búa. Gert er ráð fyr ir því 
að þeir sem ekki hafi þeg ið vinnu 
hjá bæn um séu komn ir með vinnu 
ann ars stað ar. Frá því um sókn ar
frest ur um sum ar vinnu rann út 
snemma í vor og í ljós kom að 
mun fleiri sóttu um en bær inn 
hafði ráð gert að ráða hef ur ver ið 
unn ið að því inn an bæj ar kerf is ins 
að finna leið ir til að geta boð ið 
fleiri ung menn um vinnu.

Um miðj an júní var svo ákveð ið 

að senda öll um sautján ára og 
eldri sem áður höfðu feng ið synj
un, boð um vinnu, m.a. í áhalda
húsi, og þáðu hana um 85 ung
menni. Flest þess ara ung menna 
vinna við snyrt ingu og fegr un bæj
ar ins en ung menni í at vinnu átaki 
bæj ar ins og Skóg rækt ar fé lags 
Kópa vogs vinna við skóg rækt og 
upp græðslu.

„Ég fagna því mjög að öll ung
menni sem sóttu um vinnu hjá 
Kópa vogi hafi nú feng ið vinnu. 
Unn ið hef ur ver ið hörð um hönd
um að því að svo megi verða 
og nú hef ur það tek ist án mik ils 
auka kostn að ar fyr ir bæ inn. Auð
vit að er tíma bil ið frek ar stutt 
hjá sum um en allt er betra en að 
mæla göt urn ar,” seg ir Guð ríð ur 
Arn ar dótt ir, for mað ur bæj ar ráðs 
Kópa vogs.

Ungmenni við vinnu hjá Kópavogsbæ kunna líka að bregða á leik,
ognjótaþess.

Öllumsemsóttu
umvarboðinvinna

- seg ir Mar grét Júl ía Rafns dótt ir, for mað ur um hverf is- og 
sam göngu nefnd ar Kópa vogs bæj ar

MargrétJúlíaRafnsdóttir.

Útilífsskóli skátafélagsins
Kópa hefur verið skemmtileg-
ur og viðburðarríkur í sumar.
Þetta er annað árið í röð sem
útilífsskólinnhefurverið starf-
andioghefurtekistveltil.

Krakk arn ir í úti lífs skól an um 
hafa gert margt skemmti legt í 
sum ar, en dag skrá in hef ur ver ið 
fjöl breytt og skemmti leg. Síð asta 
vik an í sum ar hefst mánu dag
inn 18. júlí og stend ur til 22. júlí 
nk. Dag skrá in er afar fjöl breytt, 
m.a. far ið í síla veiði keppni þar 
sem veidd eru ófá síli og slær 
keppn in held ur bet ur í gegn hjá 
krökk un um! Far ið er í heim sókn 
í Hjálp ar sveit skáta í Kópa vogi, 
hús in og tæk in skoð uð og krakk
arn ir fá að reyna sig við klif ur
vegg inn sem ætíð vek ur eft ir tekt.

Í hverri viku er far ið í óvissu
ferð en með al þeirra staða sem 
við far ið hef ur ver ið til, er Ár bæj

ar safn ið, Ellið ár dal ur þar sem 
far ið er í pósta leik, rat leik ur á 
Þjóð minja safni Ís lands, einnig er 
far ið í Perluna og í Öskju hlíð ina 
í pósta leik.

,,Svo höf um við heim sótt 
Land nema í Reykja vík en þar 
var úti lífs skóli í fullu  fjöri, og 
svo síð ast en ekki síst fór um við 
um borð í seglskútu banda rísku 
Land helg is gæsl unn ar þeg ar hún 
var hér á landi. Við höf um líka 
far ið viku lega í sund laug Kópa
vogs og haft það gam an þar. 
Hvert nám skeið hef ur svo end
að með grillpartý þar sem við 
grill um pyls ur og syk ur púða. 
Nám skeið in enda á vatns stríð
um en segja má að þau hafi ver
ið gríð ar lega vin sæl hjá krökk
un um í úti lífs skól an um,” seg ir 
Unn ur Sveins dótt ir, skóla stjóri 
Úti lífs skóla Kópa. 

Mikilfjölbreyttniog
fjöríÚtilífsskólaKópa

KrakkarnirnjótahverrarmínútuíÚtilífsskólaKópa.
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Norðvestan Digraneskirkju
stendur látlaust en fallegt hús,
Barmahlíð. Í manntalinu 1940
bjugguþarlistmálararnirEggert
GuðmundssonogJónEngilberts
ásamt fjölskyldumsínum.Sama
ár undirritar Margrét Rasmus
erfðafestusamningumlandspild-
una,semskráðer22,8ha.

Trjá rækt við Barma hlíð er mun 
minni en við Lækj ar nes en þar má 
þó finna einn elsta garða hlyn og 
silf ur reyni bæj ar ins. Fyrsti sum
ar bú stað ur inn í Kópa vogi mun 

hafa ver ið Lækj ar nes við Fífu
hvamms veg (Digra nes blett ur 
82) sem Eg ill Sand holt byggði á 
ár un um 193435. Við Barma hlíð 
var lögð mik il vinna í að móta og 
stalla land í brekkunni, slétta tún 
og grjót hreinsa. Grjót inu var hlað
ið í skeif ur sem gáfu gott skjól. 
Slík ar skeif ur voru all al geng ar í 
Kópa vogi áður fyrr. Tvær skeif
ur sunn an Barma hlíð ar eru þær 
heil leg ustu sem eft ir eru. Vest an 
Digra nes kirkju er svo að finna eitt 
fal leg asta blóma engi í Kópa vogi.

Barmahlíð. Aftan við húsið sést til Digraneskirkju. Það væri afar
miður ef húsið yrði látið víkja af skipulagsástæðum fyrir einhverri
nútímahöll.

BarmahlíðíKópavogi
ásérmerkasögu

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík 
Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Sumar er Sangria
Komdu á Tapas barinn og smakkaðu á sumrinu.

Glas 890 kr.
Kanna, 1 l  2.890 kr.

Láttu það eftir þér, vertu frjáls, njóttu lífsins.

Ísköld Sangría, stútfull af ferskum ávöxtum
með Fresita jarðaberjafreyðivíni, appelsínusafa

og leyniblöndu af sterku áfengi og líkjörum.

Á nýlegum fundi menningar-
ogþróunarráðsvoru samþykkt-
areftirfarandistyrkumsóknir:
• Beiðni um styrk til að ljúka 

öðr um áfanga rit un ar ör nefna og 
jarða lýs inga Kópa vogs kaup staða
lands. Guð laug ur R. Guð munds
son. Menn ing ar og þró un ar ráð 
sam þykkti að veita styrk vegna 
verk efn is ins að upp hæð 600.000 
krón ur.
• Um sókn um styrk til að halda 

jazz og blús há tíð Kópa vogs í júní 
og Gít ar veislu Bjössa Thor í októ
ber. Veitt ur var 300.000 króna 
styrk ur.
• Um sókn um rekstr ar styrk 

frá Sam kór Kópa vogs 2011. Sam
þykkt að veita 150.000 króna 
styrk.
• Um sókn um rekstr ar styrk 

frá Karla kór Kópa vogs.Veitt ur 
150.000 króna styrk ur.
• Um sókn um rekstr ar styrk 

2011. Kvenna kór Kópa vogs. Veitt
ur 150.000 króna styrk ur. 
• Um sókn um rekstr ar styrk frá 

Söngvin um. Sam þykkt að veita 
150.000 króna styrk.
• Brother Grass. Um sókn um 

styrk vegna tón leika halds í sund
laug um Kópa vogs frá Hildi Hall
dórs dótt ur. Veitt ur 150.000 króna 
styrk ur.
• Styrk um sókn frá Guð nýju 

Þóru Guð munds dótt ur vegna 
Tón list ar há tíð ar unga fólks ins. 
Menn ing ar og þró un ar ráð sam
þykk ir að veita styrk til verk efn
is ins að upp hæð 800.000 krón ur.
• Veitt ur 200.000 króna styrk ur 

til tón leika halds og plötu út gáfu í 
til efni 90 ára af mæl is Kópa vogs
skálds ins Böðv ars Guð laugs son
ar. Um sækj andi er Jón Gunn ar 
Bier ing.
• Ljóða hóp ur inn Gjá bakka er 

styrkt ur um 100.000 krón ur.
• Styrk um sókn frá Hrafn hildi 

Ein ars dótt ur fyr ir dans hóp inn 

Ra ven en hann var m.a. í sam
starfi við dans ara frá Norrköp ing. 
Verk efn ið var styrkt um 200.000 
krón ur.
• Af greiðslu um sókn ar um styrk 

til tón leika halds og út varps þátt ar 
um Svein björn Svein björns son af 
hálfu Bjart mars Sig urðs son ar var 
frestað svo hægt sé að ræða frek
ar við um sækj enda. 
• TKTK, tón leika röð kenn ara 

Tón list ar skóla Kópa vogs, var 
styrkt um 300.000 krón ur.
• Kór inn Vocal Project hlaut 

150.000 króna rekstr ar styrk. 

Styrkveitingarfrámenningar
ogþróunarráðiKópavogs

Kópavogur.

Hlíðarsmára 13, 201 Kóp - Sími 554 0400
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"Það geta ekki allir bílar 
verið rÉttir bílar!"

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.iS • VeSturVör 24 • 200 KópaVogur

• Bjóðum bæjarbúum allar almennar 
viðgerðir fyrir sumarið.

• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.

• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Meirihlutinn í Kópavogi hef
ur ákveðið að fella niður heim
greiðslur til foreldra íKópavogi.
Þetta gengur þvert á það sam
komulag sem gert var við gerð
fjárhagsáætlunar ársins 2011 en
greiðslurnar munu falla niður
1. september nk. Foreldrar 350
barna sem hafa ekki pláss hjá
dagmæðrum eða komast á leik
skóla hafa notið þessa úrræðis.
Síðustu ár í meirihlutatíð Sjálf
stæðis og Framsóknarflokksins
var þessi upphæð sú sama og
greitt var með börnum hjá dag
mæðrum.Tilaðdragaúrútgjöld
um íkjölfarhrunsinsvarmánað
argeiðslan lækkuð en samkomu
lag um að fella hana ekki niður.
Meirihlutinnhefurnúákveðiðað
gangabakorðasinna.

Líklegar afleiðingar af þessari
aðgerð eru að biðlistar hjá dag
mæðrumogíleikskólumbæjarins
lengist þar sem engar áætlanir
hafaveriðgerðartilþessaðfjölga
rýmum.Heimgreiðslurnareruþví
raunverulegtúrræði fyrirmarga.
Það hefur hins vegar aldrei fall
iðvel í kramiðhjávinstrimönn
um að bjóða upp á fjölbreytta
valkosti. Allt skal vera miðstýrt.
Það sorglega við þessa ráðstöf
un er að þetta mun svo kosta
meira þegar uppi er staðið þar
sem greiðslur með börnum hjá
dagmæðrumog í leikskólumeru
mikluhærrienheimgreiðslurnar.

Kjarriðslegiðaf
Einsogframhefurkomiðhefur

fjórflokka meirihlutinn náð sam
stöðuíþvíaðlosasigviðrekstr
araðila Kjarrsins. Samningnum
var rift án viðræðna um lausnir
þrátt fyrir slíkt væri samnings
bundið. Jóhanna Thorsteinsson,
rekstraraðiliKjarrsins lagði fram
nýja rekstraráætlun, yfirfarna af
endurskoðunarskrifstofu sem
uppfyllti settsparnaðarmarkmið.
Það breytti engu, meirihlutinn
vissi greinilega mikið meira um
þetta heldur en endurskoðunar
skrifstofan og sagði áætlunina

k l á r l e g a
ó r a u n h æ f a .
Tillögu Sjálf
stæðismanna
u m  a ð  f á
óháðan aðila
til að fara yfir
nýja áætlun
rekstraraðila
Kjarrsins var
hafnað. Fram
h e f u r  k o m 
i ð  ó á n æ g j a
hjá foreldrum
varðandi það hvernig meirihlut
inn stóð að málum. Óttast þeir
mikið rask þar sem þessi ráð
stöfun kallar á mikla breytingar
ástarfsmannahaldihjá leiksskól
anum.

Mikil óánægja ríkir með það
hvernig staðið var að ráðningu
í sumarstörf á vegum bæjarins.
Nýjasta útspilið í þeim farsa er
aðdragaúrréttindumþeirrasem
ekki fengu vinnu á vegum bæj
arins. Lækkunin nemur 40% og
lækkar því úr 67.500 krónum á
mánuði niður í 40.000 krónur.
Sjálfstæðis og Framsóknarflokk
urinn lögðu til aðþeirriupphæð
sem fyrirséð var að færi í fjár
hagsaðstoðyrðigreitt til sumar
vinnufyrirungtfólk.Súráðstöfun
ásamtþvíaðfækkaörlítiðtímun
um hjá hverjum og einum sem
þegarhafafengiðvinnuhefðidug
að til þess að allir gætu fengið
starfísumar.Þaðhefðilíkakomið
ívegfyrirþátortryggnisemríkir
í kjölfar sumarráðninganna þar
semísumumtilfellumvardregið
enhandvaliðhjáöðrum.Þáverð
ur það að teljast hæpin stjórn
sýslaaðbreyta leikreglumeftirá
þó það sé að verða regla frekar
en hitt þegar Samfylking og VG.
eigaíhlut.

Á því rúma ári sem nú er lið
ið frá því að nýr meirihluti tók
viðhefurþaðsannastsemmarg
ir óttuðust. Hringlandaháttur
ogóstjórnerþaðsemeinkennir
störf þessa meirihluta, og er þó
fátteitttalið.

Fjölskyldubærinn
Kópavogurstendur
vartundirnafnilengur
- heim greiðsl ur til barna und ir 2ja ára 
lagð ar af

Stjórnlagaþinglýkurstörfumí
lokjúlímánaðarogþáfaratillög
urþesstilAlþingis.

Kópavogsblaðið spurði for
mann Stjórnlagaráðs, Salvöru
Nordal, hvort störf þess hefðu
gengiðeinsogþeirravæntingar
stóðutil.

- Hafa um ræð ur um ein staka 
mála flokka ver ið meiri en þú gerð-
ir ráð fyr ir og þá kannski á kostn-
að ann ara mála flokka?

,,Ég get varla sagt að ég hafi
haftmjögmótaðarhugmyndirum
þaðhvernigumræðanyrði í ráð
inu. Eina sem ég var alveg viss
um var að verkefnið var gríðar
lega stórt og víðfeðmt. Það hef
ur svo sannarlega komið í ljós
og væri hægt að kafa endalaust
dýpra í nánast hvert einasta
ákvæði í stjórnarskránni. Ýmis
efni hafa vakið óvæntan áhuga
hjá mér, efni sem ég hafði ekki
hugleittmikiðáður.

Við höfum leitast við að fjalla
um flestþauálitamálsem fjallað
er um í skýrslu stjórnlaganefnd
arogmeiratil.Umframallthefur

þetta verið mjög lærdómsrík og
skemmtilegvinna.”

- Ertu sam þykk því sem lagt er til 
að verði í til lög un um eins og þær 
líta nú út um skyld ur þegn anna og 
mann rétt indi?

,,Tillögur ráðsins um mann
réttindi hafa tekið talsverðum
breytingum fráþvíviðbyrjuðum
og ég er orðin nokkuð sátt við
flestsemþarerað finna.Auðvit
að er það alltaf svo að eitthvað

semhægteraðgeraathugasemd
irviðogþannigerþaðmeðalla
svona vinnu – það má sjálfsagt
alltaflaga,breytaogbæta.Envon
bráðar ljúkumviðverkinuogþá
verðuraðsetjapunkt.”

- Sakn ar þú ein hvers sem nú 
þeg ar mætti vera í áfanga skjali en 
er þar ekki?

 ,,Þessadaganabeinistathygl
ineinkum aðþeim texta semer
í áfangaskjalinu en síður að því
semþarerekkiaðfinna.Viðhöf
umnúþegarlagttilmiklarbreyt
ingarogbættmörguvið ogþví
mætti sjálfsagtalvegeinsspyrja
hvorteitthvaðmegi taka íburtu
fremur en að bæta við. Í það
minnsta kemur ekkert í hugann
semmér finnstaugljóslegavanta
– nema kannski nokkrar greinar
úr núverandi stjórnarskrá – en
kannskirataþærinnáðurenyfir
lýkur.”

- Hafa störf þín á Stjórn laga þingi 
vak ið áhuga þinn á að sækj ast eft-
ir setu á Al þingi?

,,Nei.”

,,Hægtaðkafaendalaustdýpraínánast
hverteinastaákvæðiístjórnarskránni”

SalvörNordal.

- seg ir Sal vör Nor dal, for mað ur Stjórn laga ráðs

Þriðjudaginn21. júní sl. fór framminningar
leikurumJakobÖrnSigurðarsonenhannvar
leikmaður með 5. flokki Breiðabliks og stund
aði fimleikameðGerplu.Leikurinnhefur farið
árlegaframsíðanJakobÖrnlést9.mars2008og
ferframáafmælisdegihans.Hannhefðiorðið14
áraþennandagíár.

Þetta var fjórði leikurinn en ævinlega er leik
iðvið lið fráGróttuenþaðvareinmitt gegn liði
GróttusemJakobÖrnléksinnsíðastaleikáGoða
mótinuáAkureyri.MeðliðiBeiðablikslékueinnig
stúlkur semvorugóðarvinkonur JakobsArnars
semogyngribróðirhans, RafnarÖrn, 9ára, en
yngribræðureruÓttarÖrn3áraogÍvarÖrn1árs.

ÍleikslokafhentuforeldrarJakobsArnar,Herdís
ÞorláksdóttirogSigurðurM.Jónsson,þátttakend
umverðlaunapening tilminningarum leikinnog
sigurvegurunum, leikmönnum Breiðabliks, bikar
semspilaðhefurveriðumþessi fjögurár.Aðþví

loknu fjölmenntu leikmennBreiðabliks,ættingjar
og vinir Jakobs Arnar að leiði hans í Kópavogs
kirkjugarðiogvottuðuhonumvirðingusína.

MinningarleikuráVersalavelli

Liðinsemlékuminningarleikinníár.

Þakviðgerðir, ryð- og lekavarnir.
100% vatnsþéttingar með Pace-aðferðinni.

10 ára ábyrgð.
Margir litir í boði.

Tilboð í síma: 777-5697 • lekabani@gmail.com

ÞAKVERND

ÁrmannKr.
Ólafsson
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Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadrefing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

Nýtt apótek, Austurbæjar
Apótek,varopnað9.júnísl.við
Ögurhvarf3íKópavogi.

ApótekiðeraustastíKópavogi,
nærri Breiðholtinu og Árbæjar
hverfinusemeruhverfi íaustur
borginni og er ekki tengt neinni
keðjueðaútrásarvíkingum.Þetta
ersjálfstættstarfandiapóteksem
veitir hlýja og góða þjónustu,
býður upp á lagt vöruverð og
gott vöruúrval. Þetta apótek er
ekkitengtneinnikeðjunéneinum
útrásarvíkingum.

Bergljót Þorsteinsdóttir segir

aðauklyfjaoghefðbundinsvöru
vals í apóteki sém.a.boðiðupp
á ætihvannate, en ætihvönn
iner týnd íVík íMýrdal. ,,Þetta
er gott fyrir karlmenn sem eiga
oft við ýmis vandamál að glíma
í sambandi við blöðruhálskirtil
inn, er vatnslosandi og gott við
kvefi. Við bjóðum einnig upp á
náttúrute og fjallagrös sem eru
góðviðýmsummagakvillum,en
þau hafa áhrif á magasýrurnar.
MeðBergljótustarfaríapótekinu
AnnaMaríaÓladóttir.

AusturbæjarApótekhaslar
sérvöllíVatnsendahverfinu

BergljótÞorsteinsdóttirapótekarit.v.ogAnnaMaríaÓladóttiríhinu
nýjaogglæsilegaapótekiviðÖgurhvarfíKópavogi.

Sl. 2 ár hefur Þjónustu og
þekkingarmiðstöð fyrir blin
da, sjónskerta og daufblinda
einstaklinga  unnið að áhuga
verðu verkefni í samstarfi við
myndmenntakennara Linda
skóla í Kópavogi og nemendur
í 3. bekk. Um er að ræða gerð
þreifibókasemeruaðgengilegar
blindumbörnum.

Myndmenntakennarinn og
nemendurhennar fengu fræðslu
um bókagerð fyrir blind börn
þannig að þeir gætu áttað sig á
hvað þarf að hafa í huga þegar
slíkarbækurerubúnartil.

Nemendurnirunnuífámennum
hópum að gerð bókanna undir
handleiðsluráðgjafa fráMiðstöð
inniogmyndmenntakennaraskól
ans.Nemendurnir sömdustuttar
og skemmtilegar sögur og veltu
fyrir sér lögun og áferð mynda
semerforsendafyrirþvíaðblind
börn eigi möguleika á að túlka
og skilja myndirnar. Textinn í

bókunumerbæðiásvartletriog
punktaletri. Auk þess að semja
og myndskreyta bækur öðlað
isthópurinn tækifæri tilaðskilja

hvernighægternotaönnurskyn
færiensjóninatilaðaflasérupp
lýsinga,takastáviðdaglegahluti
ogstundanám.

Þreifibækurfyrirblindbörn

Börninupptekinviðaðskiljahvernighægteraðnotaönnurskynfæri
ensjónina.

Íbúardvalarheimilannanjótaýmissaafþreyingaogmenningar.Þessihópurvaraðsyngjafyrirgestiog
gangandiídvalarheimilinuSunnuhlíðíKópavogi,ogfengugóðarundirtektir.HarmonikunaþandiTómas
Heiðarafstakrisnilld.

SungiðafinnlifuníSunnuhlíð

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Sverrir Einarsson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Íslenskar og vistvænar

líkkistur

Jón G. Bjarnason

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Kristín Ingólfsdóttir

Það sem hafa ber í huga 
varðandi andlát og útför

Áratuga reynsla
Bjóðum alla 
velkomna á 

nýjan og endurbættan 
Skalla í Ögurhvarfi,- 

í sömu götu og 
World Class
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Bernskuminningar úr Kópavogi

Það er ekki hægt að segja ann að en að það hafi ver ið 
for rétt indi að al ast upp í Kópa vogi á þess um árum

Ég heiti Bene dikt Þór Guð
munds son og er fædd ur 1961. 
Fað ir minn heit ir Guð mund ur 
Jón Bene dikts son frá Ísa firði, en 
hann lést árið 2009. Móð ir mín 
heit ir Sig ur laug Jóna Jóns dótt ir 
frá Siglu firði. Hún býr í Kópa
vogi. Ég á 3 systk ini, bróð ir sem 
heit ir Jón Orri og  tvær syst ur, 
Birnu og Sig ríði. Kon an mín heit
ir Guð rún Pét urs dótt ir, og á ég 4 
börn, Pét ur, sem er fædd ur 1984, 
en hann lést 2006, Vign ir fædd ur 
1984, Sindri fædd ur 1993 og Sig
ríð ur Birta fædd 1999.

Það er ekki hægt að segja ann
að en að það hafi ver ið for rétt indi 
að al ast upp í Kópa vogi á þess um 
árum. Það var svo mik ið óbyggt, 
Smára hvamm ur og Fífu hvamm
ur voru vett vang ur margra dags
ferða þar sem mal ar gryfj urn ar 
voru ým ist not að ar í hjóla ferð ir 
eða við reynd um að sigla á heima
smíð uð um flek um í vatns poll um 
sem söfn uð ust upp. Svo má ekki 
gleyma lakk rís gerð inni sem var 
alltaf stopp að í og reynt að sníkja 
smá lakk rís.

Þessi land svæði voru að mestu 
móar og þarna hlup um við fram 
og til baka á stökki, feng um okk ur 
ber sem var nóg af og vatns lind in 
góða sem var bak við skóla garð
ana sá okk ur fyr ir vökva, en þessi 
lind var eyðilögð í góð ær inu og 
al gjör synd að hún hafi ekki ver ið 
varð veitt. Mamma sagði mér að 
fyrstu mán uð ina þeg ar þau pabbi 
voru að byggja þar um 1953 þá 
sóttu þau vatn í þessa lind.

Kópa vogs læk ur inn hafði 
mik ið að drátt ar afl

Kópa vogs læk ur inn heill aði, 
eða skíta læk ur inn eins og hann 
var kall að ur. Við strák arn ir fund
um aldrei þessa lykt sem marg ir 
kvört uðu yfir, nema þá kannski 

þeg ar heit ast var. Á þess um tíma 
var tölu vert vatns magn í lækn um 
og fannst okk ur við sigla nið ur 
stór fljót þeg ar við náð um góð um 
skrið á flek um eða fór um á hjól inu 
á mikl um hraða yfir. Oft ast end
aði  þetta með því að við kom
um heim blaut ir upp fyr ir haus og 
þá hófst sótt hreins un in sem var 
sápu skrúbb og tvö föld sturta. Þeir 
bræð ur Nonni og Bjössi á 13 voru 
helstu báts menn hóps ins og smíð
uðu oft glæsi lega knerra.

Svo um vet ur þá frysti læk inn 

og þá breytt ist læk ur inn í skauta
svell. Stein arn ir stóðu upp úr og 
voru not að ir sem svigstang ir, þan
nig að þetta var ótrú lega gam an 
og ánægju leg úti vera. Svo gat ver
ið að mað ur kíkti til “Eggja Bjarna” 
og kippti með nokkrum eggj um 

fyr ir rmömmu í bakst ur inn.
Við höfð um okk ar skíða svæði, 

brekka nið ur af Hlíð ar vegi sem við 
köll uð um “Húkkó”.

Þar var hægt að renna sér góð
an spöl og not uð um gamla kart
öflu skúr inn til að æfa stökk og 

komu nú ekki all ir heil ir úr þeim 
ferð um. Þetta var frá bært svæði 
en var skemmt þeg ar Digra nes
kirkja var byggð, hún hefði 
al veg get að stað ið 50 m aust
ar. Við fór um alltaf á pásk um á 
skíði á Ísa fjörð, enda pabbi mik ill 
skíða mað ur.

Strák arn ir í austr inu oft
ast sig ur veg ar ar á skóla
mót um í knatt spyrnu

Fót bolti var okk ar aðal áhuga
mál. Það var sparkvöll ur í hvömm
un um og hann bar nafn ið Valla
Wembley, en Val garð ur Guð jóns
son í Fræbbblun um átti heima við 
völl inn og bar tit il inn vall ar stjóri. 
Rað aði nið ur leikj um og skipu
lagði mót sem urðu ansi vin sæl 
og bara úr Kópa vogi voru um 56 
lið að mæta. Þarna var fót bolti alla 
daga vik unn ar og þurfti mamma 
stund um að koma og sækja okk ur 
bræð ur, sér stak lega ef klukk an var 
kom in yfir mið nætti.

Breiða blik og mal ar völl ur inn í 
Vall ar gerði ber svo hæst í minn
ing unni, það var besti mal ar völl ur 
lands ins og þar kynnt ist ég Guð
mundi Þórð ar syni sem var minn 
fyrsti þjálf ari og þar unn um við 
marga sigra, vor um t.d. ósigr að ir 
alla yngri flokk ana upp í 3. flokk. Á 
Vall ar gerði stjórn aði Valdi gamli, 
eins og við köll uð um hann, hann 
hugs aði vel  um okk ur og vil ég 
meina að hann hafi lagt grunn inn 
að ákveð inni hefð í Breiða blik sem 
við búum að enn í dag. Þang að 
fór um við oft í fót bolta og ef við 
vor um svang ir þá átti gamli mað
ur inn djús í glas eða kex bita úr 
nest istösk unni að maula. Valdi 
skipu lagði frá bær skóla mót í 
knatt spyrnu í Kópa vogi og var oft 
hart barist, en við í austr inu bár
um nú oft ast sig ur af hólmi.

 Ég naut þeirra for rétt inda að 
ganga í Kópa vogs skóla. Þar hafði 
ég úr vals kenn ara sem heit ir Jóna 
Möll er. Jóna var mér mjög minn
is stæð, hún batt hóp inn sam an, 
hvatti okk ur áfram í öllu sem við 
tök um okk ur fyr ir hend ur og er 
enn í dag í sam bandi við okk ur 
sem er al veg ein stakt. Skól inn 
hafði svo stórt svæði, stór an fót
bolta völl á bak við, íþrótta hús og 
hægt að hlaupa kring um skól ann 
sem var mjög vin sælt. Brenni bolti, 
fót bolti, hlaupa keppn ir, þetta var 
alltaf æð is legt og í minn ing unni 
frá bær tími sem skil aði sér í því 
að bekk ur inn hef ur hist reglu lega 
og marg ir í bekkn um hafa bund
ist traust um vina bönd um. Mér er 
líka mjög minn is stætt þeg ar Orri 
bróð ir lenti í 3. sæti í glímu keppni 
í Kópa vogs skóla og eng inn ann ar 
en Ár mann glímu kóng ur Ís lands 
að þjálfa hann. Kirkju holt ið var 
mér líka minn is stætt, þar fóru 
fram marg ir bar dag ar milli vest urs 
og aust ur bæj ar og oft var gam an 
að koma þang að bara til að njóta 
nátt úr unn ar.

Bernskuminn ing arn ar eru marg
ar úr Kópa vog in um, enda ekki að 
ástæðu lausu því að Kópa vog ur er 
mjög sterkt sam fé lag. Marg ir upp
ald ir Kópa vogs bú ar hafa fest hér 
ræt ur og kyn slóð af kyn slóð að 
verða til. Kópa vog ur er gott sam
fé lag þar sem gott er að búa.

Fyrstu Ís lands meist ar ar Breiða bliks, 5. flokk ur 1973. Í fremstu röð eru Trausti Ómars son, Guð mund ur 
Agn ar Krist ins son, Árni Dan Ein ars son, Þor steinn Hilm ars son og Að al steinn Jóns son. Í mið röð Guð
mund ur Þórð ar son þjálf ari, Sig ur jón Krist jáns son, Guð mund ur Ólafs son, Hall dór Ei ríks son, Birg ir Mog
en sen, Sig urð ur Grét ars son og Guðni Stef áns son for mað ur knatt spyrnu deild ar Breiða bliks. Í öft ustu 
röð eru Bene dikt Þór Guð munds son, Andr és Pét urs son, Jó hann Grét ars son, Ólaf ur Börk ur Þor valds son, 
Hall dór Sig ur björns son, Björn Jóns son og Jó hann Hannó Jó hanns son.

BenediktÞórGuðmundssonrifjaruppæskuminningarsínarúrKópavoginum,siglingarniður
Kópavogslækinn,Valla-Wembley,Kópavogsskólaogfleira.

Fjöl skyld an mín. Efst eru syn irn ir Pét ur og Vign ir og fram an við þá 
Sindri, svo kom um við hjóna korn in en kon an mín heit ir Guð rún 
Pét urs dótt ir og fremst er dóttir in Sig ríð ur Birta. Stolt ur 4 ára gutti á þrí hjól inu sínu.

For eldr ar mín ir og systk ini á há tíð ar stund árið 1970. F.v. pabbi 
Guð mund ur Jón Bene dikts son, bróð ir minn Jón Orri, ég, syst ur 
mín ar Sig ríð ur og Birta og mamma, Sig ur laug Jóna Jóns dótt ir.
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Lang ir  biðlist ar eru eft ir  hjúkr
un ar rým um í Kópa vogi um þess
ar mund ir. Dæmi eru um fólk á 
tí ræð is aldri, sem get ur ekki séð 
um sig sjálft, fái ekki inni á hjúkr
un ar heim il un um. Þeg ar þessi 
svo kall aða hreina vinstri rík is
stjórn, sem tók við völd um eft ir 
bús á halda bylt ing una, breyttu þeir 
vist un ar möt um fyr ir eldri borg ara 
þannig, að mun færri kom ast nú 
í gegn um það nál ar auga.  En það 
er erf ið písl ar ganga fyr ir veikt fólk 
og las burða að fara í gegn um kerf
ið, þar sem hver vís ar á ann an og 
al ger skort ur er á úr ræð um en nóg 
fram boð að rýnihóp um og sam
ráðs nefnd um.  Neyð in er al ger hjá 
þessu bless aða fólki en yf ir völd 
vísa á að stand end ur, sem eigi að 
leysa mál in á eig in kostn að.

Fyr ir tæp um tveim ur árum var 
tek ið í notk un nýtt glæsi legt hjúkr
un ar heim ili að Boða þingi fyr ir 
44 vist menn.  Þetta átti að vera 
fyrsti áfangi í 88 hjúkr un ar rýma 
þar sem Kópa vogs bær hef ur nú 
þeg ar byggt all an þjón ustu kjarn
ann með sund laug og öllu til heyr
andi. Fjölg un vist un ar rýma er því 
mun minna mál en fyrsta átak ið. 
En bygg ing Boða þings  gerð ist 
ekki fyrr en eft ir 6 ára þrot lausa 
bar áttu  bæj ar yf ir valda við heil
brigð is og fé lag mála ráðu neyt ið. 
Það var talið þá að með til komu 

þess ara nýju 44 rýma myndi mesti 
vand inn verða leyst ur. En þá 
ákvað hin hreini vinstri meiri hluti  
hér í bæj ar stjórn Kópa vogs að leg
gja nið ur tvö sam býli, sem Kópa
vogs bær rak áður með ágæt um. 
En þetta voru Skjól braut 1A og ein 
hæð í Gull smára 9.

Þeir ein stak ling ar sem þar 
bjuggu voru flutt ir í Boða þing, nær 
20 tals ins. Þannig stytt ust biðlist
arn ir mun minna en menn ætl uðu 
og er nú svo kom ið að öll rými eru 
löngu upp ur in og biðlist inn leng ist 
sí fellt með þeim hörm ung um sem 
því fylgja fyr ir marg ar fjöl skyld
ur.  Vinstri fjór flokk ur inn sem 
hér stýr ir Kópa vogi sinn ir þess
um mál um ekki hið minnsta og 
virð ist hrein lega vera al veg sama 
um af leið ing arn ar. Þannig fer nú 
oft hjá þessu liði sem hæst læt ur 
fyr ir kosn ing ar um frelsi, jöfn uð 
og bræðra lag, að efnd irn ar verða 
eng ar.

Öfl ugt at vinnu líf er und ir
staða vel farn að ar

Ekk ert er rætt við vel ferð ar
ráð herr ann Guð bjart Hann es son 
úr Sam fylk ing unni, sem þó gal ar 
hæst um vel ferð ar mál í hverju við
tal inu á fæt ur öðru. Á sama tíma 
er að hefj ast bygg ing tveggja stór
ra hjúkr un ar heim ila í Garða bæ og 

M o s  f e l l s  b æ 
með  s tuðn 
ingi rík is ins. Á 
þeim bæj um 
virð ast bæj ar
yf ir völd vera 
vak andi yfir 
vel  ferð íbú
anna og halda 
rík inu við efn
ið.  Ekk ert slíkt 
sést til okk ar 
fólks í meiri
h l u t  a n  u m . 
Þeirra áhug svið liggja greini lega 
ann ars stað ar en að sinna mál efn
um gamla fólks ins.

Um þess ar mund ir flykkj ast 
um önn un ar stétt irn ar úr landi. 
Eng inn lækn ir hef ur snú ið til 
lands ins frá námi í 3 ár. Sárasta 
neyð in er leyst með inn flutt um 
lækn um frá Aust ur lönd um fjær. 
Þessi hreina vinstri stjórn virð ist 
ætla að skilja eft ir sig djúp spor 
í þjóð líf inu og verð ur all ur vandi 
okk ar í mál efn um elstu borg ar
anna æ verri við fangs  þess leng ur 
sem hún sit ur. Skatta hækk an irn
ar skila sér ekki því vinstri menn 
skilja aldrei að öfl ugt at vinnu líf er 
und ir staða vel ferð ar. 

GunnarI.Birgisson
bæjarfulltrúiogfyrrverandi
bæjarstjóriíKópavogi

Um hyggja vinstri manna fyr ir 
elstu borg ur un um er eng in

Gunn ar I. 
Birg is son

Á sjö unda ára tug síð ustu ald
ar þekktu all ir sjoppu í Lækj ar
göt unni í Reykja vík, a.m.k. all ir 
mennt skæl ing ar, enda hún bent 
neð an skóla brú ar inn ar. Reynd ar 
mun hún ekki hafa heit ið Skalli 
eins og hún var alltaf nefnd held
ur Lækj ar bar inn. 

Árið 1971 keypti Jón Við ar 
Magn ús son, sem nú býr á Vatns
enda bletti í Kópa vogi, sjopp una 
og um tíma rak hann þrjár sjopp ur 
und ir nafn inu Skalli. Hann hætti 
svo þeim rekstri og fór að selja 
Þykkva bæj ar fransk ar og fleira 
sem fram leitt er þar fyr ir aust an, 
enda sjálf ur ætt að ur það an. Það 
gekk með ágæt um, þó í bull andi 
sam keppni við Ágæti, en síð an hóf 
Jón rekst ur á Skallabúð um við 
Vest ur lands veg og á Sel fossi, og 
það stóð í 18 ár.

1. apr íl sl. hóf hann svo veit inga
rekst ur í Ög ur hvarfi í Kópa vogi, 
og auð vit að und ir Skallanafn inu. 
,,Þetta hef ur geng ið al veg með 
ólík ind um vel og al veg ljóst að 
það vant aði svona veit inga rekst

ur hér í efri byggð um Kópa vogs. 
Auk þess að selja allt mögu legt af 
grill inu, vin sæl ar pitz ur og fleira 
gott selj um við jógúrt ís og rjóma
ís frá MS sem svo sann ar leg hef ur 
fall ið í kramið hjá við skipta vin un
um. Marg ir ,,gaml ir” við skipta vin

ir hafa fylgt mér hing að frá þeim 
stöð um þar sem ég var áður,” seg
ir Jón Við ar, ,,og það er auð vit að 
mjög ánægju legt.” Í Skalla eru sæti 
fyr ir allt að 50 manns og opið er 13 
tíma á dag alla daga vik unn ar frá 
kl. 10.00 til 23.00.

Skalli kom inn upp í Ög ur hvarf!

                               

 Austurbæjar       Apótek 

                     Stofnað 2011 

 

        Verið velkomin 

 Nú höfum við opnað sjálfstætt  

 starfandi  apótek að Ögurhvarfi 3, 

 Kópavogi (við hliðina á Bónus í  

Vatnsendahverfi). 

 Lágt vöruverð, góð þjónusta og  

 hlýjar móttökur. Opið alla virka  

daga frá 10-18 og laugardaga frá 10-16. 

       Við erum hér fyrir þig. 

                Verið velkomin. 

               Austurbæjar  Apótek 

                      Sími: 5714030	  

              

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi
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Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Jón Við ar Matth í as son í ,,Skalla”.



Símamótið í knattspyrnu, eitt
fjölmennasta knattspyrnumót
semhaldiðerárlegahérlendis,
verður haldið í Kópavoginum
dagana 14. - 17. júlí nk., lýkur
meðúrslitaleikjumá sunnudeg-
inum.Mótiðer fyrir5.,6.og7.
flokkkvenna.Mótiðhefurborið
þettanafnsíðan2005enþaðhét
áðurGull&silfurmótiðogí4ár
GullmótJárnbendingar.

Dagskráin hefst með skrúð
göngu fimmtudagskvöldið14. júlí
og mótið sett á Kópavogsvelli,
enkeppnihefstaðmorgni föstu
dags. Mótsslit verða síðdegis
sunnudaginn18.júlínk.Allirleik
ir ímótinu fara framávöllumá
félagssvæðiBreiðabliks,bæðiúti
og í Fífunni. Spilað er á hálfum
velli (7manna lið) íöllum flokk
umog leikiðverður skv. reglum
KSÍumminniknattspyrnuásamt
sérreglumSímamótsins.Verðlaun
verðaveitt fyrir1.,2.og3.sæti í
öllumflokkumogallirþátttakend
urfáviðurkenningarpeninga.Val
iðer í landsliðogpressuliðúr5.
flokkisem leikaá laugardeginum
á Kópavogsvelli en um kvöldið
er skemmtun fyrir þátttakendur
íSmáranum.Ásunnudeginumer
leikiðíriðlumogtilúrslita.

Tjaldstæði verður á grasinu
vestan við Hafnarfjarðarveg, á
Kópavogstúni neðan við bæinn
Kópavogsbæ, þar sem fólk get
ur gist sér að kostnaðarlausu
meðanáSímamótinustenduren
salernisaðstaða og rafmagn erá
svæðinu.

Í fyrsta skipti sem rað að 
er eft ir styrk leika

Jón Berg Torfason, formaður

unglingaráðs Breiðabliks, segir
aðSímamótiðséstærstamótsem
haldiðerá landinuogalltstefnir
í aðþátttökuliðverðiallt að180
talsins víðs vegar að af landinu
ogþátttakendurum1.400 talins.
Í fyrravoru160 liðogum1.300
ungar knattspyrnukonur. ,,Það
koma alltaf ný lið til keppni og
jafnvel frá félögumá landsbyggð
inni semekkihafaveriðþátttak
endur áður enda geta einstaka
árgangarveriðmjög misjafnlega
stórir í fámennum sveitarfélög
um, jafnvel svo að ekki er hægt
aðsenda liðeinstakaár.Síðustu
árkannefnahagurinnaðeigaein
hvernþáttíþví.”

JónBergsegiraðnúséífyrsta
skiptitekinuppstyrkleikaröðuná
mótinuogþarerveriðaðtakatil
littilábendasemviðhöfumfeng
ið fráþátttakendumogauðvitað
eraðtilþessaðjafnaleiki,ekkisé
veriðaðsjáúrslitíeinstakaleikj
ummeðmiklummarkamun.

Mótið hefst með skrúðgöngu
þátttakenda fráDigraneskirkju á
fimmtudagskvöldinu inn á völl
inn og þar taka Gunnar og Felix
við hópnum og þar mun Dorrit
Moussaieffforsetafrúsetjamótið.

,,Hingað kemur norska stelp
anCharlotteLagesemvinnurvið
þaðumallanheimaðsýnaknatt
leiknisínaogverðurásetningar
athöfninni.Á föstudeginumverð
urleikiðlengurframákvöldiðen
undanfarinárþvíþaðhefursýnt
sig að þegar fólk af landsbyggð
inni kemur á mót hér á höfuð
borgarsvæðinu vill það eiga eitt
kvöldfyrirsjálfansig,t.d.aðfara
íbíóeðaheimsækjaættingja.Síð
anverðurmikilkvöldskemmtuná
laugardagskvöldiðsemhefstmeð

grillveisluundirstúkuKópavogs
vallarsemeríumsjónleikmanna
meistaraflokkakvennaogkvenna
hjáBreiðabliki.Ásunnudeginum
verðaúrslitaleikirnirleiknir.”

Skraut fjöð ur
Þetta er skrautfjöður í hatt

knattspyrnudeildar Breiðabliks
enBreiðablikhefurverið í farar
broddi í kvennaknattspyrnunni
gengumárinenárangurinnhefur
ekkiveriðsemskyldiíPEPSIdeild
kvennaogþvíreynirnúáaðfólk
standi þétt á bak við félagið en
efniviðurinnsemeraðkomaupp
úryngriflokkunumermikill,bæði
stúlkurogdrengir.

,,Kvennaflokkarnir hafa ver
iðaðstækkahjáokkur,ekki síst
á þessu keppnistímabili og við
erummeðmargamjögfjölmenna
kvennaflokka.Símamótiðerekki
baraskrautfjöður fyrirBreiðablik
heldurfyrirKópavogsbæallanen
svonastórtmótkallarekkibara
áað félagiðstandisigvelheldur
Kópavogsbær einnig en á með
an á mótinu stendur koma hér
innmiklartekjur fyrirýmsaaðila
í bæjarfélaginu. Hingað kemur
innákveðinverslunogþjónusta
meðþessumfjöldafólks,þvíauð
vitað fylgirmikillmannfjöldi svo
fjölmennumkeppendahópi.Boð
iðvar í fyrrauppá tjaldsvæðiá
Kópavogstúninu í fyrrasemnaut
mikilla vinsælda og  þar verður
aftur tjaldsvæði og mun Blika
klúbburinn halda uppi röð og
regluásvæðinu,sjáumgæsluog
þjónustuviðtjaldbúa.

Svosérhópureldriborgaraum
næturvakir í Smáraskóla en þar
gistamilli700og800keppendur
ásamtþjálfurumog fararstjórum.
Hópurinn tekur við vaktinni kl.
ellefuaðkvöldiþegar flestir eru
komnir í róogeru til kl. áttaað
morgnienvaktaskiptierukl.hálf
fjöguraðnæturlagi.Byrjaðerað
takatileftirdaginnefþörferáþví
en morgunvaktin tekur svo við
deginum ímorgunsárið.Þaðeru
hinsvegar foreldrar íBreiðabliki

sem bera hitann og þungann af
allri framkvæmdinni og sjá um
að stelpurnar fái morgunmat
og fleira sem fylgir svona stóru
móti.”

Hömlu leysi for eldra
Jón Berg segir að mótin hafa

heilt yfir gengið vel en helstu
vandamálin hafa tengst úrslit
um leikjaog í tengslumvið leik
mannamálensumirhafataliðað
einhverjir þjálfarar séu að tefla
fram of getumiklum liðum í ein
staka flokkum, t.d.að liðsemer

skráð Blið ætti í raun að vera
skráðAlið.

,,Stundum hafa komið fram
kvartanir þar sem foreldrar
hafa farið hamförum á hliðarlín
unni og jafnvel skaðað leikgleð
ina, en ég vona að hömluleysi
foreldra verði sem minnst, það
er best fyrir alla aðila, ekki síst
það lið semviðkomandi foreldri
er að styðja. Auðvitað er nán
ast allir í fótbolta til að vinna
leiki en leikgleðin og skemmt
unin á að vera í fyrirrúmi,” seg
ir Jón Berg Torfason formaður
unglingaráðsBreiðabliks.
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AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
www.borgarblod.is

Síma mót ið er eitt stærsta knatt spyrnu mót 
sem hald ið er á Ís landi

GrænklæddarstúlkurúrBreiðablikiverðasemfyrráberandiáSímamótinu.

JónBergTorfason,formaðurunglingaráðsBreiðabliks.

Dag skrá   
Síma móts ins 2011

Fimmtudagur14.júlí
17:30–19:15 Kvöldmatur í
Smáranumfyrirliðsemgista.
19:30 Skrúðganga leggur af
stað frá Digraneskirkju að
Kópavogsvelli
20:00 SetningáKópavogsvelli
21:00 Fundur fyrir þjálfara
og liðsstjóra ínýjustúkunni,
efstuhæð

Föstudagur15.júlí
07:00–10:00Morgunmaturfyr
irliðsemgista
09:00–19:00 Leikiðíriðlum
17:30–19:15 Kvöldmatur í
Smáranumfyrirliðsemgista

Laugardagur16.júlí
07:00–10:00Morgunmaturfyr
irliðsemgista
09:00–17:00Leikiðíriðlumog
úrslitakeppni
17:30Grillfyrirkeppendurog
aðramótsgestiviðnýjustúk
una
18:10 Landsliðið – Pressan
á Kópavogsvelli (valið úr 5.
flokki)
19:30 Skemmtun í Smáran
um.BjörgvinFranzogfélagar,
JónsJónssonogHaffiHaff.
22:30–01:00 Fararstjórakvöld
fyrir þjálfara, fararstjóra og
foreldraíSmáranum,2.hæð.

Sunnudagur17.júlí
07:00–10:00Morgunmaturfyr
irliðsemgista
09:00–15:00Leikiðíriðlumog
úrslitakeppni (verðlaunaaf
hendingútiávöllumstraxað
leikjumloknum).

FráfyrraSímamóti.
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Þann 1. júlí sl. fór fram 3.
stigamótsumarsinsíFantamóta-
röðinniístrandblaki.HK-ingarn-
ir Orri Þór Jónsson og Valgeir
Valgeirsson urðu í 3. sæti og í
kvennaflokkiurðuþærBerglind
GígjaJónsdóttirogElísabetEin-
arsdóttiríHKí2.sætiogEyrún
Harpa Hlynsdóttir og Ute Sten-
kewitz íHK í 3. sæti. Sigurveg-
ararvoruþærSvalaGuðmunds-
dóttir og Guðrún Sveinsdóttir
UMFA.

Íslandsmót BLÍ í strandblaki
fer framá strandblaksvellinum í
Fagralundi, félagssvæði HK, 12.
til14.ágústnk.Umsömuhelgiog

ásamastað fer fram Íslandsmót
BLÍU21ogU17.Áhugiástrand
blakihefurveriðaðaukastáund
anförnum árum og mótin einatt
afarspennandiogskemmtileg.

Meistaramót Íslands 11 - 14
ára fór fram íVík íMýrdal 25.
-26. júnísl.Allsvoru203kepp-
endur skráðir á mótið. Átján
keppendur fóru fráBreiðabliki
og stóðu þeir sig mjög vel og
komuheimmeðmörgverðlaun
ogtitla.

FH vann heildarstigakeppnina
með658,3stigenBreiðablikvarð
íþriðjasætimeð395,5stig.Piltar
12áraunnusinnflokksamanlagt
með60stigennæstirþeimvoru
HSK/Umf. Selfoss með 59 stig. Í
þeim flokki voru einungis tveir
piltarþannigaðþeirhöluðuheld
ur betur inn stig fyrir sitt félag.
Stúlkur13áraúrBreiðablikiunnu
sinnflokkmeð106,5stigennæst
arþeimvoruUFAmeð105stig.
Í flokkipilta13áraurðuBlikar í
öðrusætimeð59,5stigenþann
flokk unnu FHingar með 76,5
stig. Piltar 14 ára úr Breiðabliki
gerðusér lítið fyrirogunnusinn
flokkmeð113stigennæstirþeim
komuFHingarmeð112stig.Þeir
Blikar semkomuheimmeð titla
voru:

•ReynirZöegaGeirsson
(12ára),Íslandsmeistarií800má
2,38:80mín.
•ReynirZöegaGeirsson
(12 ára), Íslandsmeistari í
hástökki,1,50m.
•ReynirZöegaGeirsson
(12 ára), Íslandsmeistari í lang

stökki,5,06m.
•IrmaGunnarsdóttir
(13 ára), Íslandsmeistari í 80m
grindá13,10
•IrmaGunnarsdóttir
(13 ára), Íslandsmeistari í
hástökki,1,42m.
•IrmaGunnarsdóttir
(13 ára), Íslandsmeistari í lang
stökki,4,89m.
•IrmaGunnarsdóttir
(13 ára), Íslandsmeistari í spjót
kasti,28,83m.
•ÓlafurWernerÓlafsson
(14 ára), Íslandsmeistari í 100m
á12,07

•ÓlafurWernerÓlafsson
(14 ára), Íslandsmeistari í 80m
grindá12,46
•EstherRósArnarsdóttir
(14 ára), Íslandsmeistari í 100m
á12,15
•EstherRósArnarsdóttir
(14ára),Íslandsmeistarií800má
2,44:30
•AlfonsSampsted
(13 ára), Íslandsmeistari í 80m
grindá13,50
•Stúlkur13árasigruðuí4x100m
boðhlaupiá57,34sek.
• Piltar 14 ára sigruðu í 4x100m
boðhlaupiá54,12sek.

Halldór Eyþórsson og Fannar
GautiDagbjartsson íkraftlyftinga-
deildBreiðablikskepptu í síðustu
vikuáEvrópumeistaramótiöðlinga
sem fram fór íPlzen íTékklandi.
Halldór keppti í Öðlingaflokki II,
50-59ára,–millivigtsemer83kg.
þyngdarflokkur og Fannar Gauti
keppti í Öðlingaflokki I, 40 - 49
ára,–miðþungavigtsemer120kg.
Þyngdarflokkur.EMÖðlinga2011
Öðlinga er stranglega lyfjaprófað
alþjóðlegt löglegt kraftlyftingaí-
þróttamót samkvæmt lyfjareglum
KraftlyftingasambandsEvrópu.

Halldór Eyþórsson vann tvenn
bronsverðlaun á Evrópumeistara

mótinu.Hann fékkbronsverðlaun í
hnébeygjuþegarhannlyfti250kíló
um, og einnig í réttstöðulyftu þar
semhannlyfti252,5kílóum.Halldór
féllhinsvegarúrleikíheildarkeppn
inni,samanlögðumárangri,þarsem
réttstöðulyfta hans í þeirri keppni
varekkilögleg.

Fannar Gauti Dagbjartsson vann
silfurverðlaun í bekkpressu með
247,5 kg sem er Íslandsmet og

bronsverðlaun í réttstöðulyftumeð
295 kg og í samanlögðu með 845
kg,semerÍslandsmetíopnumflok
ki (óháð aldri) sem og Íslandsmet
öðlinga í flokki I (4049ára). Sigur
vegarivarðZoltanKanatTékklandi
með 870 kg. og í 2. sæti varð Per
Ove Sjol Noregi með 850 kg. þan
nig að Fannar missti naumlega af
silfurverðlaunum í samanlögðu
með845kg.

HK/Víkingur styrktiverulega stöðusína í topp-
baráttu 1. deildar kvenna 1. júlí sl. með því að
vinnaglæsileganútisigur áKeflvíkingum,3:0, á
NettóvellinumíReykjanesbæ.

GlódísPerlaViggósdóttir,UnnurMagnúsdóttirog
SólveigÞórarinsdóttir skoruðu mörkin ogHK/Vík
ingurernúmeð18stigátoppiAriðils,FHermeð12
stigogKeflavík9stig.HK/Víkingurhefurhinsvegar
leikiðþremurleikjummeiraenFHogtveimurmeira
enKeflavík,en ljósteraðþessiþrjú liðberjastum
sætin tvö íúrslitakeppninni.Leikurinneinkenndist
afbaráttu fráupphafi. Fyrstamarkiðkomeftir 15
mínútna leik, Sólveig tók aukaspyrnu sem Glódís
náði og skoraði af stuttu færi, 0:1. Annað markið
komstuttusíðareneftirhornspyrnuHeiðar skor
aðiSólveigeftirklafs í teignum,0:2.Þriðjamarkið
leitsvodagsinsljósá60.mínútu.ÞórhannaÓmars
dóttir vann boltan af miklu harðfylgni, kom bolt
anumáUnni sem smellti honum íbláhornið með
skotiafteig,0:3.

Næsti leikur HK/Víkings er heimaleikur Víkings
velli15.júlínk.gegnFjarðabyggð/Leikni.

GETRAUNANÚMER 

Breiðabliks 

ER 200

GETRAUNANÚMER 

HK 

ER 203

Glæsi leg ur sig ur HK/Vík ings í Kefla vík

Lið HK/Víkings á yfirstandandi leiktímabili ásamt
þjálfara.

Fann ar Gauti Dag bjarts son vann silf ur

Fjórt án Ís lands meist aratitl ar til Blika

Partillemótið í Svíþjóð er
stærsta handknattleiksmót
barna og unglinga lauk fyrir
skömmuen Ísland var með um
450 keppendur og voru 5. fjöl-
mennastaþjóðinámótinu.

5 íslensk lið komust alla leið
í 16 liða úrslit og HK sigraði í
flokkidrengja13áraogyngri.HK
vann sinn riðil með yfirburðum,
voru með 78 mörk í plús eftir 6
leiki. Í 32liða úrslitum sigruðu
þeir Skuru IK með 1913, unnu
SkiveFH í 16liðaúrslitum1211
og unnu H 43 í 8liða úrslitum

1110.Íundanúrslitummættuþeir
Sävehofogunnu1210.

Úrslitaleikurinn var gegn IFK
Kristianssand frá Svíþjóð. HK
komst í 71, liðiðspilaði frábæra
vörnogBirkirValurvarðialltsem
kom á markið og línuspilið var
frábærtþegar leiðá leikinn.Sig
urHKvarótrúlegastór,eða199.
Þettavarfjórðisiguríslensksliðs
áPartillemótinuoggreinilegtað
framtíðin í íslenskum handbolta
er björt miðað við þessi úrslit.
Tilhamingju,HKingar!

Aftar röð f.v. Garðar Svansson aðstoðarþjálfari, Markús Björnsson,
Fannar Gissurarson, Kristófer Dagur Sigurðsson, Kristleifur Þórðar
son, Kristján Hjálmsson og Ólafur Finnbogason þjálfari. Fremri röð
f.v.GísliMartinSigurðsson,StefánJónsson,JónDagurÞorsteinssson
ogBirkirValurJónsonmarkmaður.

HK-dreng ir 
Partille-Cup meist ar ar

FráÍM2011þarsemþeirHalldórEyþórssonogFannarGautiDagbjarts
sonurðubáðirÍslandsmeistarar.FannarGautivarðeinnigstigameistari
Íslandsmótsins 2011. Með þeim á mynd lengst til hægri er Krzysztof
StanislawPokojski,kraftbliki,semvannsilfurverðlauníþungavigt.

Meistaramót11–14ára:

EftirmótiðáÞingeyri.F.v.ElísabetEinarsdóttir,BerglindGígjaJóns
dóttir, Svala Guðmundsdóttir, Guðrún Sveinsdóttir Eyrún Harpa
SveinsdóttirogUteStenkewitz.

Ís lands mót í strand blaki 
í Fagra lundi

BlikaráverðlaunapalliíVíkíMýrdal.
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Við óskum öllum fótboltastelpunum sem taka 
þátt í Símamótinu 2011 góðs gengis og 

hvetjum Kópavogsbúa til að fjölmenna á völlinn 
og skemmta sér.

Áfram stelpur!

800 7000 • siminn.is

Síminn er 

aðalstyrktaraðili 

Símamótsins 

2011


